CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
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 28.01.2021, 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 28 ianuarie 2021 este înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziție.
Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor
județeni pe suport de hârtie, 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.

NR. 54
PREŞEDINTE

Emisă astăzi, 22.01.2021

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

DORIN COSMIN VASILE
ANDA NICOLAE

Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj nr. 54/2021

PROIECT AL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj
din data de 28.01.2021

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ
special din județul Dolj pentru anul școlar 2021 – 2022 (comisia nr.4).
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării și cuantumului burselor școlare
pentru elevii din învățământul special de stat, pentru perioada ianuarie – august
2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4)
3. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. HighTech Industry Park Craiova S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a
acționarilor numirea noului membru al consiliului de administrație (comisia nr.3)
4. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. HighTech Industry Park Craiova S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a
acționarilor declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de
administrație (comisia nr.3)
5. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc
Industrial Craiova S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor
declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație
(comisia nr.3)
6. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc
Turism S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor declanșarea
procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație (comisia nr.3)
7. 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 declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai
consiliului de administrație (comisia nr.3)
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de selecție a membrilor
consiliului de administrație al R.A. Aeroportul Internațional Craiova (comisia nr.3)
9. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din H.C.J. Dolj nr.237/2020 privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj în Consiliile Consultative ale
Unităților Medico-Sociale din subordinea Consiliului Județean Dolj (comisia nr.4)
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții
pentru Spitalul Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni (comisia nr.4 și
comisia nr.5)
11.Proiect de hotărâre privind menținerea salariilor de bază pentru personalul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj și personalul instituțiilor
subordonate Consiliului Județean Dolj ale căror salarii au fost stabilite prin
Hotărâre a Consiliului Județean Dolj (comisia nr.5 și comisia nr.6)

12.Proiect de hotărâre privind actualizarea 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.1 și comisia nr.2)
13.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către S.C. Compania de Apă
Oltenia S.A. a terenurilor aferente investițiilor din cadrul ”Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj în perioada 20142020”, reabilitare și extindere aducțiune Fir II Isvarna-Craiova (comisia nr.1 și
comisia nr.3)
14.Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ să aprobe în Adunarea
Generală Actul Adițional nr.2 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.2)
15.Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei intersectoriale locale
pentru combaterea exploatării copiilor prin muncă (comisia nr.6)
16.Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția
de urgență în cazurile de violență domestică (comisia nr.6)
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a
serviciului social Centrul de consiliere pentru agresori în situații de violență
domestică sau violență împotriva femeilor din cadrul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj (comisia nr.6)
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale ce revine Consiliului
Județean Dolj în calitate de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din
România (comisia nr.1)
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare pentru mijloace auto și
utilaje proprii din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. și a tarifelor pentru mijloace auto
și utilaje închiriate de la terți, altele decât cele din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A.
(comisia nr.1 și comisia nr.3)
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului de transport public rutier de
persoane prin servicii regulate în trafic județean, perioada 2013 – 2021, actualizare
2021” (comisia nr.3)
21.Diverse – interpelări

