
 

 

 

 
 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

PREŞEDINTE 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Județean Dolj în ședință ordinară 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, 

 în temeiul art. 179 alin. (1) și alin.(2) lit. a), art.182 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit.b) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

 

D I S P U N E: 

 

 Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Dolj în ședință ordinară, care se va 

desfășura cu participare fizică, în data de 26.08.2021, ora 14.00 în Sala mare de ședințe a 

Instituției Prefectului – Județul Dolj, Calea Unirii nr.19,  Craiova,  județul Dolj.  

      Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Dolj din 

data de 26 august 2021 este înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

 Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială 

de internet a Consiliului Județean Dolj și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea 

comisiilor de specialitate ale consiliului județean. 

 Art.4. Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor 

de hotărâri în conformitate cu art.179 alin.(6), art. 134 alin.(5) lit. f) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează Direcţia 

Juridică Administraţie Locală, Secretariat. 
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P R E Ş E D I N T E             CONTRASEMNEAZĂ                                

               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

DORIN COSMIN VASILE 
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 Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr. 339/2021  

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 26.08.2021 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Muzeul 

Olteniei Craiova (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Direcției 

Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj (comisia nr. 3) 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei  și statului de 

funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru Serviciul Public de 

Salubrizare al Județului Dolj (comisia nr.3 și comisia nr.5) 

5. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj  la S.C. Parc 

Turism S.A. Craiova să voteze în adunarea generală a acționarilor unele măsuri 

(comisia nr.1 și comisia nr.3)     

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și indicatorilor de performanță 

financiari și nefinanciari ai planului de administrare pentru perioada 2021-2025 și 

stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi  ai 

R.A. Aeroportul International Craiova (comisia nr.1 și comisia nr.3) 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 

pentru Judeţul Dolj 2019-2025(comisia nr.2 și comisia nr.6) 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor 

tehnico-economici, actualizaţi şi a valorii totale a proiectului „Creșterea eficienței 

energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice situată în str. Aleea 

Voinicului, nr. 14, orașul Craiova, județul Dolj”, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Dolj nr. 43/28.03.2019 (comisia nr.1 și comisia nr.2) 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a activităților de evidență 

a persoanelor pentru localitatea Radovan (comisia nr. 3) 

10.  Diverse – interpelări 

 

 


