
 

 

 

 
 

 
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 29.06.2021, 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 29 iunie 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.257/2021  

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 29.06.2021 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 

duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier județean al doamnei 

Marcinschi-Moanță Adriana-Lorena, precum și constatarea vacantării locului de 

consilier județean (comisia nr.5 și comisia nr.6). 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 

al Spitalului Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni (comisia nr.1 și 

comisia nr.4). 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor 

externe nerambursabile al Școlii Gimnaziale Speciale ”Sf. Mina” pe anul 2021 

(comisia nr.1 și comisia nr.4) 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului general al județului 

Dolj, pe anul 2021 și modificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru 

anul 2021 (comisia nr.1). 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Spitalul 

de Pneumoftiziologie Leamna  (comisia nr.4 și comisia nr.5). 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru 

Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman” (comisia nr.4 și comisia nr.5). 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Documentației pentru elaborarea și 

prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile 

din fondurile bugetului județului Dolj alocate pentru activități nonprofit” (comisia 

nr.1 și comisia nr.6). 

8. 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.3 și comisia nr.6). 

9. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la Societatea 

pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să voteze în adunarea generală 

ordinară a acționarilor unele măsuri (comisia nr.3 și comisia nr.6). 

10. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. High-

Tech Industry Park Craiova S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a 

acționarilor unele măsuri (comisia nr.3 și comisia nr.6). 

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

Industrial Craiova S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor unele 

măsuri (comisia nr.3 și comisia nr.6). 

12. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al 

Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova (comisia nr.3 și comisia nr.6). 



 

 

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ în vederea luării unor 

măsuri (comisia nr.2 și comisia nr.6).   

14. Proiect de hotărâre privind mandatarea ADI ECODOLJ pentru aprobarea Actului 

Adițional nr.3 la Contractul nr. 370/22.05.2018 ”Delegarea prin concesionare a 

gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 

colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul 

Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea” și a tarifelor aferente (comisia 

nr.1 și comisia nr.2) 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Dolj nr.279/28.11.2017 cu privire la preluarea în administrarea Consiliului Județean 

Dolj a unor bunuri proprietate a Municipiului Craiova pentru realizarea unor 

platforme pentru deșeuri (comisia nr.2). 

16. Proiect de hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Dolj în 

administrarea R.A. Aeroportul Internațional Craiova a unor terenuri în suprafață de 

1.173.524 mp (comisia nr.1 și comisia nr.3).  

17. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Inspectoratului de Poliție 

Județean Dolj a unui spațiu situat în Craiova, str. Vulturi, nr.19, în care își 

desfășoară activitatea Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date pentru 

Evidența Persoanelor Dolj (comisia nr.1 și comisia nr.3) 

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

a persoanelor pentru localitatea Țuglui (comisia nr.3). 

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

a persoanelor pentru localitatea Mischii (comisia nr.3). 

20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea actualizării Monografiei economico-militare 

a județului Dolj (comisia nr.5). 

21. Diverse – interpelări 

 

 

 

 

 

 

 


