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PROCES-VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 22.04.2021 

 

 

Ședința se desfășoară cu participare fizică și este deschisă de domnul Dorin Cosmin 

Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj. 

Din cei 36 de consilieri județeni lipsesc: Bosoancă Silviu-Cosmin, Călin Cosmin-

Petruț, Soare Mihai și Văduva Fănel. 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Supun 

aprobării dvs. procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Dolj din data 

de 30.03.2021.  

Cine este pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

   În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate (33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Vă consult dacă cu privire la ordinea de zi sunt 

observații? 

Avem un mic amendament: proiectul 41 îl retragem. Încă nu e documentarea 

suficientă. Era un protocol cu Colegiul Medicilor. Acesta stă într-o clădire de asistență 

socială, vor s-o elibereze și lângă clădire să-și ridice dumnealor un sediu și nu au fost 

toate documentele aduse până acum. De aceea îl putem pune pe ordinea de zi și luna 

viitoare că nu este o problemă. N-are rost să votăm fără toate documentele la dosar. 

Nu sunt observații. 

Cine este pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate ordinea de zi prezentată 

cu retragerea punctului nr.41: proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de 

administrare acordat D.G.A.S.P.C. Dolj și constituirea dreptului de administrare 

în favoarea Colegiului Medicilor Dolj pentru un teren în suprafață de 766 mp, 

situat în Craiova, str. Corneliu Coposu, nr.107 (33 de voturi). 

 

* 

 

 

         Dl. Dorin Cosmin Vasile: Vă propun să începem ședința ordinară de astăzi a 

Consiliului Județean Dolj, ședința din luna aprilie este una dintre cele mai importante 
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ședințe ale anului, dacă nu cea mai importantă. Este ședința în care aprobăm bugetul de 

venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Dolj și al instituțiilor subordonate. Am avut 

în ultima perioadă o serie de întâlniri cu toate instituțiile, cu tot ce presupune aparatul 

propriu. Am încercat să creionăm și să punem la punct un buget de venituri și cheltuieli 

pentru județul Dolj care să permită și continuarea lucrărilor începute și să permită și 

demararea investițiilor noi. Un buget care să permită în primul rând și realizarea 

serviciilor publice de interes județean pe care suntem obligați și este necesar să le 

susținem, de asemenea un buget care să aducă și dezvoltare și investiții noi și ceea ce 

este important și de ceva timp este o lozincă pentru noi ”să aducem bani europeni”. 

Colegii mei mi-au pregătit o scurtă trecere în revistă a principalilor indicatori ai bugetului 

pe care o s-o fac la începutul ședinței, urmând ca apoi să intrăm în plen, în ordinea de zi 

și să trecem pe la fiecare punct să-l dezbatem și să-l aprobăm. Dacă ziceam că vrem să 

fie un buget al investițiilor, este un buget cu peste 70% din total care este alocat pentru 

dezvoltare, eu zic în primul rând un buget al proiectelor. Este un buget care să ne permită 

să ducem la bun sfârșit tot ce-am început și anul viitor să fie un an în care să demarăm 

foarte multe proiecte noi, în special pe care să le accesăm pe fonduri europene. Ca o mică 

prezentare și comparație cu ce s-a întâmplat în ultima perioadă suntem, din păcate, cu 

sume mult mai mici. E un buget care, din 2019 până acum, a scăzut. Dacă în 2019 prin 

cotele de echilibrare pe TVA erau 146 milioane, în 2020 au fost 120 milioane iar în 2021 

alocarea este de 65 de milioane de lei, adică cu 16 milioane de euro mai puțin avem ca 

buget față de 2019. La fel sunt și cotele defalcate din impozitul pe venit de la 47 milioane 

în 2019 la 13,5 milioane în 2021. Este o diferență de 16+7 milioane pe impozit, 23 de 

milioane, din păcate, care nu se mai regăsesc în bugetul nostru pe această perioadă scurtă, 

de 2 ani de zile, bani care sigur îi resimțim și sigur puteau aduce un plus de valoare. 

Avem ca și cumpărător indicatorii pe ce înseamnă bani de la Uniunea Europeană și de la 

183 de milioane în 2019 am crescut la 278 de milioane în 2020 și pe anul acesta sunt 

prevăzuți 380 de milioane de la Uniunea Europeană. Așa cum spuneam, ne axăm pe mulți 

bani europeni și zic că bine facem. Din total buget, cota reprezentativă de 72% va merge 

spre dezvoltare. Sunt proiectele pe care le avem în curs, proiecte pe care le știm și vom 

genera și vom dezvolta în proiecte atât în infrastructură, cât și pe tot ceea ce înseamnă 

cultură, sănătate sau mediu. Din acest total de 72%, nu mai puțin de 78% din investiții 

merg către domeniul transporturilor și anul acesta mai mult decât bine finanțat și vorbim 

de aeroport, în primul rând, vorbim de aeroport cu proiectul ”securizare completă 

outdoor/indoor” proiect de 15 milioane, vorbim de proiectul de extindere a terminalelor 

existente și e proiect din fondurile Consiliului Județean Dolj, un proiect de aproximativ 

6 milioane de euro iar anul acesta mai alocăm o bună parte din bani și sperăm să 

terminăm, să finalizăm construcția la terminalul ”Plecări” și să începem terminalul 

”Sosiri”. La începutul verii suntem împreună cu Jaspers, consultanții oficiali ai Uniunii 

Europene și sigur vom depune cel mai mare proiect de până acum pentru aeroportul din 

Craiova, un proiect de 80 de milioane de euro pentru un nou terminal și pentru tot ce 



3 

 

înseamnă o nouă platformă de îmbarcare/debarcare, căi de rulare și toate instalațiile unui 

aeroport modern. Continuăm investițiile în drumuri, sunt 16 proiecte de modernizare a 

drumurilor, 9 pe fonduri europene. Mai sunt, de asemenea, 4 pe PNDL 2 și acelea ar 

trebui să vină din fonduri proprii. Sunt anul acesta vârf de lucrări pe principalele 

tronsoane: drumul spre Cetate, spre Giurgița, cât și drumurile pe care le finanțăm prin 

Interreg: Valea Stanciului, Segarcea, Padea și Cârcea. Pregătim și avem pe proiectul de 

buget, două proiecte nu se mai pot depune pe programul operațional, maxim două pe 

programul operațional regional, două proiecte mari de drum și vorbim de drumul T de la 

Teslui, Mischii, Pielești, Robănești, Teslui. Este un proiect mai vechi de-al nostru, am 

refăcut indicatorii tehnici ca să poată fi aduși la zi. De asemenea, suntem în proiectare, 

am finalizat aproape proiectarea, doar punem ultimii bani de câteva sute de mii de lei, 

drumul Breasta – Argetoaia, 606, al doilea ca și importanță după Teslui, care va fi depus 

pe fonduri europene. Sunt cele mai mari drumuri rămase încă neabordate. Bineînțeles că 

avem și câteva drumuri mai mici. Uniunea Europeană a schimbat modul de abordare pe 

care a trebuit să le finanțăm noi, in funcție de ce bani strângem și am finalizat o expertiză 

pe drumul 552A Vârvor – Tencănău – Mârza – Perișor – Catane. Drumul a fost reparat 

până în Tencănău și 1 km spre Mârza. În schimb, din păcate, nu se încadrează pe fonduri 

europene. I-am făcut expertiză tehnică pentru a ști unde să intervină și bineînțeles cu 

covor asfaltic pus de către noi pentru că e un drum care are 40 și ceva de km și 6.000 de 

cetățeni locuiesc pe tot parcursul drumului și automat și drumul Cernătești – Grecești tot 

40 de km dar sub 6.000 de locuitori. Acum, Uniunea Europeană nu mai finanțează 

drumuri cu sub 15.000 de locuitori care se întind pe lungimea drumului, va trebui să 

rămână în sarcina noastră și în funcție de ce bani vom avea în cursul anului acesta sau, 

dacă nu anul acesta, cel puțin să-l ținem în stare de viabilitate anul viitor. Continuăm 

bineînțeles cu drumul început de la Leu. Am zis că vom încerca să ieșim din Apele Vii 

anul acesta din fondurile noastre după care, în anul următor să facem joncțiunea cu 

drumul lubeniței Dăbuleni – Amărăști. Cam aceasta este legat de drum. O durere mai 

veche a noastră este prins ca listă de proiect și investiții, drumul de la Călinești – Vulpeni. 

Proiectul tehnic a fost finalizat. Mai trebuie să plătim 900 de milioane vechi, îi plătim 

din bugetul acesta însă valoare lui este 120 miliarde de lei vechi, bani pe care nu știu cum 

o să-i avem anul acesta, ceea ce înseamnă că după ce trece bugetul mai trebuie să 

intervenim cu LDP-ul să-i ținem la o stare de viabilitate cât de cât acceptabilă. Știm că 

acum este decopertat pentru că s-a încercat să mai reparăm la fundația drumului. Dacă 

anul acesta nu știm cum vom avea o parte din cei 120 miliarde lei vechi să dăm drumul. 

La licitație oricum dăm drumul pentru că e cauză suspensivă. Dacă nu, cu LDP, să 

încercăm cu cei 2,7 km care sunt cei mai afectați să-i ținem la o stare de viabilitate, să 

fie circulabili. Este într-adevăr și aproape, dar a fost și distrus, din păcate. Intrăm pe 

câteva abordări cu ceea ce înseamnă mediul economic și avem deja protocolul cu 

Universitatea din Craiova pentru un parc tehnologic IT pe S200 și este eligibil pentru 

PNRR. Doamne ajută să vină PNRR-ul mai repede. Noi pregătim deja proiectul. Avem 
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pe viitorul PNDR în lucru 3 depozite și un centru de genomică și cu laborator împreună 

cu Universitatea din Craiova, 3 depozite de legume-fructe în 3 zone. Acum avem studiu 

de oportunitate pentru că trebuie făcut un studiu și pus la dispoziția Uniunii Europene, 

acolo unde sunt mai mulți producători. S-au identificat Desa, Moțăței, Călărași, 

Dăbuleni, câteva zone unde vor fi construite acele centre de depozitare cu suprafață 

frigorifică, cu suprafață normală dar îi dăm drumul anul acesta. Avem protocolul cu 

Facultatea de Agronomie, care trebuie să gestioneze și laboratorul de testare a produselor. 

E o ambiție a noastră ca și pe acest domeniu să facem ceva. Pentru sănătate continuăm 

proiectele pe care le avem. Continuăm cu Oncologia, dezvoltăm un proiect nou ca actuala 

secție să fie extinsă cu o aripă nouă în care să avem și săli de operație și ce lipsește foarte 

mult acum, zonă paliativă. Suntem în colaborare cu Universitatea de Medicină și 

Farmacie, studiul de fezabilitate este făcut de consiliul județean acum câțiva ani. Noi 

trebuie să-l updatăm cerințelor de acreditare a unor asemenea secții și bineînțeles că este 

eligibil pe fonduri europene, din cauza aceasta și pregătim oncologia, este unul din 

domeniul de intervenție. Avem câteva abordări pentru Spitalul Județean și finalizăm 

Unitatea de primire de arși cu ce le lipsește acum, restul am alocat, vorbim de o sală de 

operație de aproape 100.000 de euro, continuăm cu amenajarea incintei și avem prevăzuți 

bani de asemenea pe PNDL este axă specială și zicem ”marea consolidare”, să încercăm 

consolidarea Spitalului Județean, el are grad seismic 2, după o expertiză. Să aducem 

expertiza la zi și SF-ul. Am vorbit și cu domnul Ivanovici, știm că ne înhămăm la ceva 

greu dar dacă nu prindem banii aceștia pe PNDL, și sunt aproape 50 milioane de euro, 

altădată n-o să mai fie oportunitatea. La Spitalul Județean mai intervenim în câteva din 

multe alte probleme, vorbim de instalație de stins incendiu, traseu de alimentare oxigen 

la ATI, înlocuire rețea oxigen la clădirea principală, vorbim de canalul casetat pentru 

oxigen, de echipamentul pentru extinderea acelei console. Continuăm cu Spitalul 

Leamna. Este proiectul gata și dăm drumul la licitație pe clauză suspensivă, tot pe fonduri 

europene vrem să aducem bani, 5.800.000 euro, extindere și dotare Spitalul Leamna. 

Avem cele mai multe proiecte, de data aceasta de la Coridorul Jiului, strict proiecte pe 

mediu, de la reamenajarea vechiului port Rast, știm că a fost un proiect în 2007 făcut pe 

PHARE, din păcate n-a fost folosit portul din cauza unor probleme de la brațul Dunării 

care nu permitea intrarea unor nave mai mari dar și faptul că, corespondentul portului s-

a închis, a devenit port militar și nu mai ai voie să ai relații. Dar trebuie făcută o zonă de 

vizitare specială, încercăm să facem o zonă, un gen de tabără școlară pentru elevi, unde 

pot să vină să vadă o rezervație naturală de la Zăval, Bistreț dar și zona Rast cu ostrovul 

de vizavi, avem studiu de fezabilitate realizat. Aștept doar să deschidă axa. Proiect de 

ecologizare de un milion de euro urmează să-l depună doamnele de la Coridorul Jiului. 

La cultură, dincolo de demersurile mai vechi, proiectul Brâncuși, casa Vianu, cele două 

cule care vor fi finalizate anul acesta, în vara aceasta de fapt, încercăm lângă una din cule 

un Muzeu al satului oltenesc și pe transfrontalier, pentru că este eligibil și includerea într-

o zonă, într-un traseu bike a culelor din nord, a zonei până jos spre Cetate, Valea Dunării, 
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până în zona Rast, Bistreț și alături de asta mai avem un demers, tot pe zonă de bike, pe 

zona Bucovăț – Palilula – Craiova, pentru că se vor finanța rute culturale de biciclete. 

Astăzi am primit acceptul Ministerului Economiei și Turismului și a fost declarată rută 

culturală, vorbim de zona culelor până jos spre Bistreț, cu trecere în Cetate, Calafat, 

Ciuperceni și așa mai departe. Urmează să primim pentru zona Bucovăț – Palilula – 

Craiova, legăm de proiectul cu refacerea casei memoriale Elena Farago. Este și un proiect 

de cultură dar și un proiect de biciclete. E o gândire frumoasă până la urmă și a Uniunii 

Europene și ne încadrăm în acest an și avem cel mai amplu proiect de digital izare, 

suntem în lucru, am semnat contracte, putem să emitem în viitorul apropiat. Avem 

platformă pentru consultare publică a tuturor cetățenilor, platformă pentru depunere și 

ridicare acte cu tot ce înseamnă de la SMS pe care-l primești dacă e gata sau nu e gata 

certificatul de urbanism până a-ți depune, că e act, că e certificat de urbanism, autorizație 

de construcții, că e adeverință. Că stai în Noua Zeelandă sau că stai la Brădești, poți să 

depui electronic și poți să primești electronic, semnat cu semnătură electronică și valabil 

oriunde. Sunt câteva din direcțiile principale pe care le-am expus. Aveți mapa și știu că 

ați studiat bugetul pentru că sunt detaliate și listele de investiții dar și capitolele de 

cheltuieli.  

 

                                                                                                                                                                                                                             

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 1 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Leamna pe anul 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil cu un amendament: având în 

vedere faptul că Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna este o instituție de 

monospecialitate care tratează bolnavii cu afecțiuni pulmonare și pacienții diagnosticați 

cu tuberculoză multidrog rezistentă și începând cu 14.08.2020 unitatea este clasificată 

ca și spital COVID, este necesară achiziționarea de echipamente medicale pentru 

tratamentul pacienților infectați cu virusul SARS-COV 2. Pentru achiziționarea acestor 

echipamente medicale Consiliul Județean Dolj va aloca suma de 150 mii lei. Raportul 

de aprobare, referatul de specialitate și anexele se vor modifica în mod corespunzător. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Mihai Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu amendamentul adus de 

comisia nr.1. Cine este pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat cu amendamentul adus de comisia nr.1 ( 33 de voturi). 
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* 

 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 2 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc ”Așezămintele 

Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Mihai Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 3 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Amărăștii 

de Jos, finanțat de la bugetul de stat, din venituri proprii și din sursele bugetului 

propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Mihai Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

 

* 

 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 4 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Bechet, 
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finanțat de la bugetul de stat, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu 

al Județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Mihai Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 5 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Brabova, 

finanțat de la bugetul de stat, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu 

al Județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Mihai Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 6 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Cetate, 

finanțat de la bugetul de stat, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu 

al Județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Mihai Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 7 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Melinești, 

finanțat de la bugetul de stat, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu 

al Județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Mihai Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 8 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Plenița, 

finanțat de la bugetul de stat, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu 

al Județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Mihai Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 
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* 

 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 9 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Sadova, 

finanțat de la bugetul de stat, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu 

al Județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Mihai Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

* 

 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Am atenționat tot personalul de conducere al U.M.S.-

urilor și să sperăm că în trimestrul pe care îl începem, pe care l-am început deja în aprilie, 

să avem și acele întâlniri cu consiliul consultativ. Sunt colegi consilieri care fac parte din 

consiliul consultativ și la o ședință următoare vom verifica efectul. 

 

* 

 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 10 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, 

pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 6 cum a avizat? 

Dl. Alin Nicola: Comisia nr. 6 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Doamna Stănculescu Anișoara. 

Dna. Anișoara Stănculescu: La punctul 9, în pofida promisiunilor mai vechi sau 

mai noi, în comunele județului nostru încă se moare cu zile datorită dotărilor medicale 

necorespunzătoare și a lipsei ambulanțelor din fiecare localitate rurală. Există o 

responsabilitate majoră și pentru actuala conducere a consiliului județean de a rezolva 

această problemă. Mă întreb și vă întreb: ce demersuri ați făcut pentru ca schema de 

ajutor pentru programul ”O comună, o ambulanță” să devină o realitate și pentru județul 
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nostru, județul Dolj? Colectivul acestui program guvernamental, cred că toată lumea 

știe, era îmbunătățirea serviciilor de sănătate prin asigurarea mijloacelor de acces rapid 

la aceste servicii pentru faze de urgență. De asemenea, acum când alocăm bani pentru 

spitale și dotări medicale trebuie să știm exact cum utilizăm acești bani și pe ce criterii. 

Iată o comună, cum este Sadova, una dintre cele mai mari comune din județul nostru dar 

și la nivel național, unde anul trecut, prin septembrie, chiar în ziua alegerilor, a avut loc 

un deces al unui primar și eu cred că în continuare este văduvită de dotările medicale 

necesare pentru ca pe viitor să evităm aceste tragedii care efectiv pot fi evitate. Aș vrea 

să alocăm bani și pentru cumpărarea unor aparate pentru resuscitare, defibrilatoare, 

aparate de oxigen cel puțin pentru Sadova. Acolo este un spital pentru bătrâni în general 

care chiar au nevoie de așa ceva. Mulți fac dializă, ar fi nevoie și de un aparat de oxigen. 

Mulțumesc. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Ca să începem cu prima sugestie a dvs. Orice program 

guvernamental care apare, că e program european sau pe fonduri norvegiene este anunțat 

de către noi tuturor consiliilor locale. Rolul nostru este de coordonare și îndrumare. 

Avem un birou specializat pe fonduri europene care se ocupă strict de îndrumare și 

consultanță, într-un fel, pentru consilierii locali. Dacă am avea astăzi programul, pe 

intranet ajunge la fiecare consiliu local. Consiliul local va decide dacă intră sau nu intră, 

pentru că este autonomie administrativă.  

Dna. Anișoara Stănculescu: Programul este vechi, din 2019. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Oricând. Nu am spus că ”ce vom face”. Asta facem de 

când am înființat acest departament al nostru, acum 9 ani. Fiecare program este 

popularizat sau diseminat, ca să folosim un cuvânt mai de proiecte, către fiecare consiliu 

local. Ei decid dacă intră sau nu într-un proiect, bineînțeles, pentru că e autonomie 

locală. Să știți că unitățile medico-sociale nu sunt spitale și nici azilele de bătrâni. Ele 

sunt organizate mai degrabă în zona asistenței sociale. Nu se decontează serviciile 

medicale prin C.A.S., sunt subvenționate o parte din costul standard de către direcțiile 

de sănătate publică și o parte de către consiliul județean. Aparatura este una minimală. 

Nu au medici decât de tip generalist, deci nu poate fi medic cardiolog acolo, nu poate fi 

medic specialist, pentru că nu e decât o asistență primară sau generală de sănătate. Partea 

bună este că la fiecare din U.M.S.-uri și în jurul fiecăruia au fost construite stații de 

salvare. Nu este în curtea U.M.S.-ului dar este și la Sadova, este și la Amărăști. Sunt în 

jur stații de salvări, de ambulanțe. Sunt de acord cu dvs. și știu despre tragicul eveniment, 

toți îl știm, din 29 septembrie. Însă vrem să dotăm tot timpul cu tot ce ni se cere de către 

U.M.S.-uri dar nici ei nu pot să ceară dotări pe care personalul, care prin lege, este 

acreditat să lucreze în acel U.M.S nu le poate opera. Eu pot să îi iau un angiograf de 27 

miliarde. Lui îi trebuie medic cardiolog dar nimeni nu-ți dă bani pentru medic cardiolog 

la U.M.S. pentru că e altă organizare acolo. Nu este spital, să știți. Oricum apreciem 

intenția, să știți, pentru că și noi vrem pe cât posibil să ajutăm și putem ajuta strict prin 

acest lucru. Cum a fost luna trecută. Le-am dat acele cote defalcate din TVA, mult, 
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puțin, dar toți banii pe care i-am avut, i-am dat, pentru a putea cofinanța proiecte de 

dezvoltare și le dăm asistența necesară să depună proiecte. Cam acesta e rolul nostru cu 

ce înseamnă comune. Cele două spitale aflate în subordine, beneficiază de dotări și știți 

cu toții asta. Iar dintre consilierii mai vechi, nu a fost un consilier care să nu voteze un 

aparat medical, cât de mic sau de mare importanță. Iar pentru Spitalul Județean, chiar 

dacă nu este în subordinea noastră, cam câți bani am avut i-am cam dat, nu prea am zis 

”nu”. 

Dna. Anișoara Stănculescu: Problema care se pune acolo este că într-adevăr în 

curtea spitalului sau foarte aproape este centrul de permanentă dar nici el nu dispune de 

echipamente de resuscitare minimale. Iar la U.M.S. Sadova se pot face internări pentru 

maxim 20 de zile, deci funcționează și ca spital.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Centrele de permanență nu au coordonare sau 

subordonare cu consiliul județean.  

Dna. Anișoara Stănculescu: Știu. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Se decontează serviciile prin C.A.S. E altă organizare. 

Dna. Anișoara Stănculescu: Da, domnule președinte, dar vreau să spun că nici 

măcar acolo nu sunt echipamente de resuscitare, iar în spital există într-adevăr un 

defibrilator dar foarte vechi, din anii 2005. Nu cer nu știu ce aparate sofisticate: un aparat 

de oxigen, un defibrilator și eventual un alt aparat pentru respirație. 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Doar că nu avem voie să dăm. Asta e problema. Nu e 

vorba că cer dumnealor dar noi nu avem voie să dăm unui centru care n-are nicio 

legătură cu noi. Chiar nicio legătură.  

Dna. Anișoara Stănculescu: Nu, vorbesc de Unitatea Medico-Socială. Da, am 

înțeles. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Unitatea Medico-Socială n-are medicină de urgență 

acreditată. Chiar dacă doctorul poate să fie extraordinar de bun, nu poate să folosească 

un defibrilator dacă el este medic generalist. 

Dna. Anișoara Stănculescu: Dar un aparat de oxigen pentru bolnavii care fac 

dializă cred că ar putea să folosească. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Dacă vom avea solicitări de la UMS-uri că este nevoie 

de un aparat de oxigen și legislația ne permite, da. Chiar nu este o problemă aceasta. 

Legislația ne permite să folosească acel aparat, EKG, OK, luăm un EKG. Este 7.000 de 

euro sau 3.000, nu știu, nu este o problemă. De aceea am zis, toate U.M.S. care au avut 

nevoie de echipamente, toți consilierii, și vorbim în primul rând de mandatele trecute și 

mulți dintre colegi sunt în continuare aici, au votat lucrul acestea. 

Vreau să vă informez că din execuția bugetară de anul trecut, care a fost la 1.400 

de mii de lei, adică 1.400 miliarde lei vechi, avem alocare anul acesta doar de 630 

miliarde lei vechi, restul până la 900 miliarde lei vechi pe care îi vedeți în buget, sunt 

din fondurile consiliului județean și suntem descoperiți pe ultimele 4 luni. Să sperăm că 

vor fi rectificări. Sunt 1.780 de angajați și sunt peste 20 de centre de copii. Sperăm că 
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vor fi rectificări în a doua parte a anului. Anul trecut de asemenea am fost descoperiți și 

din ultimele 4 luni, două luni ne-am finanțat noi, două luni ne-au venit rectificările de la 

Guvern, pe noiembrie și decembrie, am ieșit la lumină. Și aici trebuie să fim pregătiți să 

vedem ce eforturi, ce lobby, ce insistențe să facem mai departe. Consiliul județean nu e 

singurul care este în situația asta. Cu 6-7 președinți am vorbit eu, toți aveau această 

problemă. Să sperăm că va fi bine. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 11 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Publice Comunitare de 

Evidență a Persoanelor Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 12 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Județene de Pază și 

Servicii Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 
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    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 13 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Salubrizare al 

Județului Dolj, pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 14 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Județean Știința 

”U” Craiova, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Mihai Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 15 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru 
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Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj pentru anul 2021 și 

estimările pentru anii 2022-2024. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 2 cum a avizat? 

Dl. Cosmin Gîdea: Comisia nr. 2 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 16 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Județene ”Alexandru și 

Aristia Aman”, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 și a bugetului de 

venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Bibliotecii Județene 

”Alexandru și Aristia Aman” pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Mihai Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 17 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova, pe anul 

2021 și estimările pe anii 2022-2024. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Mihai Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 18 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de Artă Craiova, pe anul 

2021 și estimările pe anii 2022-2024. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Mihai Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

 

* 

 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 19 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, pe anul 2021 și estimările 

pe anii 2022-2024. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Mihai Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 
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* 

         Dl. Dorin Cosmin Vasile: Știu că un domn consilier chiar a avut o sugestie și 

voiam să vă rog să ne comunicați cumva tocmai pentru a proceda natural: sunt consilieri 

care citesc proiectele de hotărâri din dosarul de ședință dar sunt consilieri care nu-și ridică 

dosarul de ședință. Important este să anunțăm pe Whatsapp. E OK, eu îl văd pe tabletă, 

pe telefon, că mi-e mai ușor. Eu, unul, sincer, citesc mai bine bugetul când îl văd pe 

hârtie, nu-mi scapă nimic. Dacă ar fi fost să multiplicăm totul, un singur dosar de ședință 

ar arăta cât este lângă Anda astăzi, doar un singur dosar. Noi am pus, normal, doar 

proiectul de hotărâre cu referatul și raportul, n-am mai pus anexele care au fost pe net. 

Dar, dacă sunt consilieri care nu-și ridică dosarul și spun ”îl citesc pe tabletă, pe telefon”, 

știm și multiplicăm mai puțin. Nu facem economie de hârtie dar facem economie de 

copaci. 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 20 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii Populare de Arte și Meserii 

”Cornetti” Craiova, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Mihai Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 21 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii Gimnaziale Speciale ”Sf. 

Mina”, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Mihai Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

 

* 

 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 22 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Școlar pentru Educație 

Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 și a 

bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al 

Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova, pe anul 2021 și 

estimările pe anii 2022-2024. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Mihai Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 23 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, pe anul 2021 și 

estimările pe anii 2022-2024 și a bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor 

externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, pe anul 2021 

și estimările pe anii 2022-2024. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Mihai Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? 

Dna. Veta Păsculescu: Aici am o intervenție din partea grupului de consilieri PNL. 

Propunem reabilitarea clădirii din strada Brândușa nr. 20, acolo sunt ateliere mecanice, 
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călcătorie, spălătorie ale Liceului Tehnologic Beethoven. Este o suprafață de 52 m.p., 

cerem gard pentru împrejmuire și realizarea unei noi căi de acces. Am depus acest 

proiect din partea consilierilor PNL și vreau să-l aducem la cunoștință azi și colegilor 

consilieri. Mulțumesc. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Vă mulțumesc și eu. Știam de propunerea dvs. Să știți 

că la cap. 65.02, cap. b pct. 2 este prevăzut studiu de fezabilitate și proiect, facem proiect 

pe fonduri europene, de la dotare, pentru că noua programă operațională permite și 

dotările la fel cu tot ce înseamnă eficiență energetică dar verificăm, bineînțeles, modul, 

tema de proiectare și dacă nu era prins acel gard cu tot ce înseamnă clădirea de care ați 

zis dvs. le extindem fără probleme și avem capitol de proiectare separat în care putem 

să luăm bani fără să mai intrăm în ședință, să suplimentăm suma de proiect. 

Dna. Veta Păsculescu: Vă mulțumesc, domnule președinte. Este necesară această 

intervenție. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Este necesară pentru că este un proiect pe care l-am 

gândit acum 2 sau 3 ani de zile și pe eficiență energetică dar forul permițând și alte 

intervenții de la dotări și echipamente pentru educație, sigur intrăm cu acest proiect și 

cred că și Sf. Mina este în aceeași situație pe care o avem prinsă tot ca proiect, să 

depunem pe fonduri europene. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 1 abținere (Jianu Mihaela Roxana). 

    În urma supunerii la vot, se aprobă proiectul de hotărâre prezentat cu 32 de 

voturi ”pentru” și o abținere. 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 24 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului Liceului Tehnologic Special Pelendava Craiova, pe anul 2021 

și estimările pe anii 2022-2024. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Mihai Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 1 abținere (Jianu Mihaela Roxana). 

    În urma supunerii la vot, se aprobă proiectul de hotărâre prezentat cu 32 de 

voturi ”pentru” și o abținere. 

 

* 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 25 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Mihai Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 26 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea finanțării cheltuielilor de natură neeconomică și a metodologiei pentru 

calculul compensației cheltuielilor neeconomice la R.A. Aeroportul Internațional 

Craiova. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 27 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional 

Craiova pe anul 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 
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Singura mențiune este că dacă vor continua schema de ajutor de stat începută anul 

trecut, normal a fost pe un nivel mai mic dar se pare că e nevoie anul acesta s-o continue. 

Sunt aeroporturi între 50.000 – 100.000 de pasageri, aeroportul va trece cu bine perioada 

asta, dacă nu, vor fi cel puțin 7 aeroporturi din țară, va fi la limită, încercăm atunci, 

Doamne ferește, să-l ținem pe linia de plutire, până când cursele vor fi reluate sau reluate 

o parte din ele. De la 1 iunie se așteaptă o reluare a mai multora și în felul acesta să ne 

mai echilibrăm și cu veniturile din taxele de acolo. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 28 avem: Proiect de hotărâre privind 

indexarea taxelor locale și a amenzilor, aplicabile în anul fiscal 2022 ce intră în 

competența de aprobare a Consiliului Județean Dolj, precum și adoptarea unor 

taxe. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Aș menționa că noi, conform legii, o indexăm cu indicele de inflație, a fost 2,6, nu 

aprobăm taxe și amenzi mari și sunt taxe, vorbim de Urbanism, de certificate, de 

autorizații, acte pentru Evidența Persoanelor, la fel ca și amenzile. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 29 avem: Proiect de hotărâre privind 

alocarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe 

anii 2022-2024, reprezentând plata contribuției pentru personalul neclerical 

angajat în unitățile de cult din județul Dolj. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții?  

Dl. Marian Irinei: Am văzut că n-ați repartizat nimic la cei de ziua a 7-a. 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: Nu au solicitat. Sunt doar cultele cunoscute. N-au 

solicitat pentru că în organigrama de funcționare a unei biserici nu există personal 

neclerical și atunci, neavând personal în schemă, n-au solicitat. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 30 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2020 pentru finanțarea unor 

cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare în anul 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 31 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului general al județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 

2022-2024. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil cu următorul amendament: 

Cap. 66.02 - Sănătate: 

Pentru achiziționarea de echipamente și instrumentar medical necesare Clinicii de 

Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova se va aloca suma 

de 450 mii lei. Pentru asigurarea acestei sume se va diminua în mod corespunzător 

poziția „Amenajare incintă S.C.J.U. Craiova”. 

În vederea achiziționării de echipamente medicale pentru tratamentul pacienților 

infectați cu virusul SARS-COV 2 necesare Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna se 

vor aloca transferuri pentru investiții în sumă de 150 mii lei. Această sumă va fi asigurată 

prin diminuarea fondurilor alocate în cadrul capitolului 51.02 - Autorități publice și 

acțiuni pentru cheltuielile de capital. 
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Suma de 110 mii lei alocată în anul 2021 la capitolul 54.02 - Alte servicii publice 

generale pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a 

deșeurilor de origine animală (conform O.G. nr. 24/2016 privind organizarea și 

desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt 

destinate consumului uman, cu modificările și completările ulterioare) va fi realocată, 

conform precizărilor Ministerului Finanțelor, la capitolul 74.02 - Protecția mediului. 

Raportul de aprobare și anexele se vor modifica în mod corespunzător. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumesc. Poftiți, domnule profesor. 

Dl. Alexandru Gîdăr: Domnule președinte, așa cum am discutat, grupul de 

consilieri PNL a depus o serie de amendamente în număr de 11. Unele dintre ele au fost 

depuse și în mandatul anterior. Este bine că am revăzut o parte din ideile noastre 

cuprinse în bugetul consiliului județean care se supune spre aprobare azi. De asemenea 

suntem alături de dumneavoastră și chiar ne-am dori să ne facem din accesarea de 

fonduri europene un obiectiv și să nu rămână o lozincă. Să îmbunătățim bugetul pe care 

îl avem la dispoziție cu aceste fonduri europene. Acestea sunt resursele prin care putem 

să ne finanțăm obiectivele. Vă reamintim, separat, fiecare dintre colegii mei care vor 

dori să intervină, aceste amendamente care țin de sănătate, de educație. Colega 

Păsculescu deja a intervenit cu un anumit amendament. Vă reamintim necesitatea de a 

rezolva situația terenului fostului Stadion al Tineretului, necesitatea de a continua 

reabilitarea drumurilor județene. Am văzut că a fost prinsă continuarea drumului Leu – 

Castranova – Apele Vii. De asemenea și inițierea unor proiecte privind amenajarea 

zonelor de agrement din jurul Craiovei. Să mergem pe ideea pe care ați subliniat-o și 

dumneavoastră cultură și agrement: biciclete, zone de distracție, zone amenajate pentru 

sporturi. Dacă colegii mei vor să intervină punctual.   

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Da, bineînțeles. Domnul Irinei. 

Dl. Gîdăr Alexandru: Sperăm că în perioada următoare să reușim să aplicăm 

aceste doleanțe care nu sunt ale noastre, ci sunt ale tuturor cetățenilor doljeni. 

Mulțumesc. 

Dl. Marian Irinei: Mulțumesc domnul președinte. V-am ascultat cu atenție la 

început când ați făcut prezentarea generală a bugetului. Ați amintit de reabilitarea și 

modernizarea drumului județean 652b. Este vorba de cel care face legătura între comuna 

Mischi și comuna Vulpeni, la granița cu județul Olt. Dar nu am găsit nicio alocare 

bugetară, sau mi-a scăpat mie, în bugetul general.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: 2 secunde.  

Dl. Marian Irinei: Până când găsiți dumneavoastră și îmi spuneți unde găsesc în 

bugetul general. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: 84.02, alin. b), punctul 2. Vedeți că scrie modernizare 

Călinești. Este suma. 

Dl. Marian Irinei: Îmi puteți spune ce reprezintă suma aceasta?  
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: Este restul sumei de achitat la proiectul tehnic. Este 

poziția de investiții și cu suma rămasă de achitat la proiectul tehnic. Urmează, cum am 

spus, neavând cei 120 de miliarde, să dăm drumul cu clauză suspensivă. Dacă nu vom 

avea bani anul acesta și pentru execuție, atunci în graficul de lucrări, iar graficul de 

lucrări al LDP-ului se aprobă de vicepreședinte la începutul fiecărei luni, deci nu 

necesită ședință de consiliu, încercăm să-i dăm o stare de viabilitate cât de cât normală. 

Dl. Marian Irinei: Mulțumesc. Eu în continuare nu am găsit dar îmi este suficient 

dacă apare în stenogramă, dacă spuneți că sunt alocați. Este în regulă. Voiam doar să vă 

spun că sunt 2 sate care eu nu le găsesc. Poate aveți altă anexă. Dacă spuneți că sunt 

bani prevăzuți atunci este în regulă. Acolo sunt cel puțin 300 de oameni, vorbesc strict 

de cei din județul Dolj, să numai spun de localitatea Vulpeni. Orice intervenție, chiar și 

medicală, dacă doamne ferește se întâmplă ceva, drumul este în momentul de față 

impracticabil, nu ai cum să mergi efectiv pe acolo. Este amendamentul propus de colegii 

mei. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Este ok. Era deja prins cum v-am zis în listă.  

Dl. Marian Irinei: Dacă ați introdus amendamentul nostru vă mulțumim. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Era prins deja ca să spunem așa. Doamna inspector 

general. 

Dna. Mihaela Jianu: Vă mulțumesc. Aș vrea să vă supun atenției un amendament 

legat de pilotarea unui proiect pe care grupul nostru de consilieri l-a intitulat “Copiii 

singuri acasă”. Am pornit de la o realitate cu care ne confruntăm de mulți ani, anume 

migrația forței de muncă. Așa cum am prezentat această migrațiune are 2 componente. 

Una este pozitivă, cea economică. Una este negativă și este legată de impactul emoțional 

și în ceea ce privește educația asupra copiilor rămași acasă. Nu voi detalia prea mult. 

Ideea este că ne dorim susținerea la nivel local a acestor copii și a acestor familii prin 

implementarea unor programe de consiliere, de sprijin, de activități în care ar putea să 

fie implicați atât copiii cât și comunitatea locală. Dorim și dezvoltarea programului 

școală după școală. Vă mulțumesc și sper să fie adoptat acest amendament. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Vă rog, domnule avocat. 

Dl. Alexandru Gătejescu: Domnule președinte, stimați colegi, o să mă refer în 

cele ce urmează la 3 amendamente care sunt legate de activitatea Spitalului Clinic de 

Urgență Craiova. Referitor la primul amendament mă bucur că consiliul județean a 

reușit să aloce suma de circa 100000 de euro pentru Clinica de Cardiologie 

Intervențională și Chirurgie Cardiovasculară. Amendamentul nostru se referă la alocarea 

unei sume totale de 400000 de euro, având în vedere că s-a alocat deja o parte de 

consiliul județean, suma menționată anterior, sumă care are ca obiect achiziția de 

echipamente și aparatură medicală pentru Clinica de Cardiologie Intervențională și 

Chirurgie Cardiovasculară. Deși a fost inaugurată această clinică nu pot fi efectuate 

intervenții de chirurgie cardiovasculară din cauza echipamentelor și dotărilor necesare 

pentru astfel de intervenții. Menționez că Ministerul Sănătății a comunicat faptul că va 
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aloca o sumă de circa 500000 de euro pentru asigurarea acestor dotări. Solicitarea 

respectivă a fost făcută de către  Spitalului Clinic de Urgență Craiova în data de 14 

ianuarie 2021. Al doilea amendament se referă la amenajarea vestiarelor pentru angajații 

spitalului. Valoarea proiectului este de circa 540 000 lei, respectiv 108 000 euro. De 

asemenea a fost solicitat dotarea de vestiare pentru angajații spitalului in adresa 

menționată anterior în data de 14 ianuarie 2021. Menționez faptul că în perioada 

cuprinsă între inaugurarea spitalului și anul 2021, de aproape 50 de ani nu au fost bani 

pentru aceste vestiare. Au fost efectuate doar lucrări de renovare a incintei în care se află 

vestiarele. Vestiarele nu au fost schimbate, fapt care nu asigură siguranța și igiena 

necesare desfășurării unei activități de natură spitalicească. Cel de-al treilea 

amendament se referă la reabilitarea și reamenajarea stației de sterilizare. De asemenea 

a fost solicitată la punctul 5 din adresa din 14 ianuarie 2021. Valoarea solicitată este una 

de circa 400 000 euro respectiv 2 milioane de lei. Menționez că stația de sterilizare a 

Spitalului Clinic de Urgență Craiova este de asemenea nerenovată de la inaugurarea 

spitalului. Este nevoie de renovare pentru a steriliza în condiții optime instrumentarul 

medical. Toate aceste lucrări se referă în principal la proiectare, arhitectură, finisare a 

instalației electrice, instalației sanitare, sistem de climatizare, sistem de ventilație. Dacă 

vor fi alocate fondurile va putea fi asigurată o calitate normală a stației de sterilizare. Vă 

mulțumesc. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Alte intervenții dacă sunt vă rog pe buget. Marian, dacă 

nu te-ai lămurit, vino lângă noi să vezi lista. 

Dl. Marian Irinei: E suficient dacă apare în stenogramă.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: E posibil ca referatul de specialitate să fi avut vreo 

lacună. Eu ți-am arătat foarte simplu lista de investiții care este atașată. Este pe site, să 

știți, lista de investiții, domnul profesor. Este pe site pusă nu e nicio problemă. Și vă dați 

seama domnul Irinei că licitația noi am început-o în mai 2019. A contestat-o, era celebra 

poveste, firma de pe locul 11. Noi continuăm demersul, altfel făceam proiectul degeaba. 

Dl. Gîdăr Alexandru: Nu avem nicio problemă. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Doar că ziceați că nu o găsiți. Dacă nu mai sunt 

intervenții pot să vă răspund la intervențiile dumneavoastră. Începem cu un subiect 

deosebit de dificil pentru noi, cu clinica de cardiologie. Într-adevăr discuția cu bani de 

la Ministerul Sănătății am avut-o cu domnul Ivanovici și cu domnul Călin, de o 

săptămână de zile am vorbit. Știm că este nevoie de investiții în continuare. Noi clinica 

am predat-o spitalului în martie 2018, în ședința din martie 2018. Am alocat bani. Nu 

am alocat bani puțini. Se fac undeva la 1100 de stenturi și coronografii pe an. Este o 

echipă frumoasă, dar nu se fac intervenții pe cord. Acestea sunt următoarele 3 alocări: 

25 de miliarde de lei vechi pentru angiograf proiect cu Kozlodui, 55 de miliarde de lei 

vechi pentru una din sălile de operații. Iarna trecută ne-am întâlnit iarăși cu cei de acolo 

și ne-au spus că le mai trebuie unele echipamente și ne-au mai cerut 52 de miliarde de 

lei. I-am dat și pe aceia. Am fost puțin surprinși ca luna trecută să ni se spună că le mai 
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trebuie ceva echipamente și ceva instrumentar ca să-i dăm drumul anul acesta. Am 

întrebat cât le mai trebuie. Au zis 50 de miliarde pentru echipamente și 15 miliarde 

pentru instrumentar. Nu știu dacă este rolul consiliului să luăm pense și alte instrumente. 

Atunci am vorbit cu Laurențiu Ivanovici ca din acest milion de euro să ceară 500 000 

de euro la Ministerul Sănătății, poate primesc. Noi avem anul acesta un an foarte greu. 

LDP-ului îi alocăm pentru un proiect 21 de milioane de lei din minim 32 ca să nu dea 

oameni afară. Peste 400 de miliarde nu-i avem pentru protecția copilului. Avem 

investiții în derulare pe care nu le putem opri. Nu poți opri terminalul pentru aeroport 

pentru că astfel nu au cum să plece oamenii și nu poți câștiga bani. Am vorbit cu colegii 

mai sus menționați și am zis să găsim 100 000 de euro să avem poziția. Dacă avem 

poziția facem licitație cu clauză suspensivă, vedem ce face și Guvernul și vrem să mai 

facem încă ceva. Ne vedem în perioada următoare cu rectorul Universității de Medicină 

și Farmacie, cu directorul spitalului, cu profesorul de la Institutul Inimii care urma să 

vină aici să conducă clinica, el trebuie să opereze, și să facem o listă cu ce trebuie în 

primă fază. Probabil nu trebuie cheltuite toate cele 40 de  miliarde odată. Trebuie să știm 

ce trebuie ca să începem peste 5 luni. Este gata, poate să predea dumnealui deoarece el 

trebuie să se mute cu catedra aici. Nu vine fără catedră. E gata organizarea la UMF de 

la 1 octombrie. Ce mai trebuie ca să poată să înceapă efectiv de anul acesta operațiile. 

Dacă este strict suma aceasta de 40 ne vedem lunile viitoare pentru a stabili dacă avem 

niște economii și să adăugăm încă 400 000 de euro. Ne-a fost teamă să ajungem iarăși 

cum s-a întâmplat în urmă când ne-au cerut 52 de miliarde și ne-au zis că e ultima sumă 

de care au nevoie. I-am dat anul trecut, știți o parte dintre dumneavoastră. Acum spun 

că au mai uitat și le mai trebuie pentru instrumentar încă 40 de miliarde. Sunt totuși 3 

milioane de euro alocați în ultimii 2 ani jumătate. Sunt de acord să facem acest ultim 

efort dar să vină să ne spună un grafic. La 1 octombrie dumnealui predă aici, la 1 

noiembrie dacă avem următoarele echipamente și următoarele instrumente poate să intre 

cu prima operație. Până atunci avem și schema de personal. Nu știm daca sunt încă 2,3 

medici de gardă, nu știm dacă sunt acei minim 11, parcă, asistenți aprobați, sunt deja 

angajați aici. Nici asta nu știm. Am zis să vedem și noi un angajament din partea lor. 

Ultimii 400 000 de euro ne forțăm și putem să-i dăm. Fiind pe investiții cred că trebuie 

să-i dăm până în octombrie. Până în octombrie avem timp să-i dăm. Dumnealor pot să 

facă o licitație cu clauză suspensivă, a doua zi au banii. Acesta a fost motivul pentru 

care nu ne-am zbătut să vedem ce facem, dincolo că nu avem 500 000 de euro pentru 

asta. Ținem la clinică, este făcută de noi, de dumneavoastră cum s-ar zice. Vorbind de 

amenajarea vestiarelor, finalizăm, recepționăm curând parterul. Ultimele 6 miliarde îi 

aprobăm acum pentru decontarea cheltuielilor. Știm că arată groaznic, de aceea le-am 

renovat, dar nu avem 1 miliard 700 mii lei pentru mobilier momentan. Am cerut astă 

iarnă parcă. Vorbind de clinica de sterilizare noi am început în decembrie intervențiile 

pentru că au venit doamnele asistente în noiembrie la noi. Am făcut măsurători și pentru 

a fi reabilitată clădirea trebuie 8 miliarde. La capitolul reparații îi avem prinși. Vorba 
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domnului Irinei este în stenogramă deci îi avem prinși. 8 miliarde costă reparația strict 

a clădirii. Stația de sterilizare e echipament și costă încă 20 de miliarde. Nu-i avem pe 

aceștia. Noi suntem ca pompierii. Când are nevoie spitalul de ceva cere consiliului. Noi 

trebuie să ținem viabilă clădirea, zidurile. Echipamentele medicale, personalul ține 

totuși de minister. Nu vorbesc de ministerul de acum, tot timpul mai degrabă am dat noi 

decât miniștrii Sănătății. Vorbesc de toate culorile politice. Miniștrii Sănătății s-au uitat 

mult mai puțin la spitalul județean care este al lor decât consiliul județean. Am prevăzut 

la 66.50 o sumă să începem lucrările. Este capitol general de reparație. Detaliat vă spun 

eu 8 miliarde; au făcut cei de la direcția tehnică măsurători cât ar costa reparația cu 

tâmplărie cu tot, dar nu echipamente. Am propus spitalului să facem un proiect pe 

fonduri europene pentru că tot ce înseamnă cardiologie, neurologie și oncologie, vorbind 

de echipamente, sunt eligibile pe fonduri europene. Sunt cele 3 mari domenii de lucru 

ale intervenției Uniunii Europene pe sănătate. Putem să ne ducem cu echipamentele în 

10 milioane de euro. Noi scriem proiectul, noi îl finanțăm, dumnealor să spună ce 

echipamente luăm. Sunt deschis și clădirea de reparat o reparăm 100% anul acesta. Nu 

avem bani de echipamente. La Stadionul Tineretului este prinsă suma de 10 miliarde 

pentru studiul de fezabilitate, este mai mult decât suficient. Am avut o întâlnire, avem 

toată deschiderea Comitetului Olimpic Român, avem toată deschiderea Ministerului 

Tineretului și Sportului, suntem prinși și în strategia națională. Ministrul a venit la 

Craiova. Încercăm să îl facem dacă vom fi eligibili pe CNI, dacă nu de la anul punem în 

fiecare an noi o sumă bani. În 3 ani îl ducem la bun sfârșit. Nu putem merge pe acea 

chestiune de bazin pentru că pe lista CNI este reparația bazinului de la Laguna Albastră 

care este pusă de fostul ministru al Tineretului și Sportului, Stroe. Este pe CNI în listă, 

dacă va fi făcută sau nu depinde de CNI. Atunci nu putem avea 2 bazine unul lângă altul. 

De drumul de la Apele Vii am vorbit. Ideea doamnei, cu copiii, cred că doar cu un 

proiect european poate fi implementată, CJRAE sau chiar ISJ-ul poate să fie partener, 

DGASPC-ul poate fi partener. Aici, că iei fonduri europene sau norvegiene, ne va trebui 

un ONG sau profesori care să identifice copiii cu risc. Primăriile nu o să identifice, unele 

au asistenți comunitari, unele nu. Prin profesori sau printr-un ONG specializat se poate.   

Dl. Gîdăr Alexandru: Nu putem veni noi ca inspectorat școlar în acest proiect 

pentru că avem CJRAE-ele care este instituție specializată, cu oameni foarte bine 

pregătiți zicem noi. Este în legătură cu dumneavoastră, cu noi, cu consiliul județean și 

atunci putem să facem. Chiar este nevoie și putem să facem. Este să spunem așa un copil 

născut de mine și crescut de doamna Jianu și vrem să-l ducem la maturitate. 

Dna. Mihaela Jianu: Am făcut și noi o comparație, între 2018 și 2021 din datele 

statistice nu a scăzut deloc numărul copiilor cu părinți plecați în străinătate. Doljul 

rămâne fruntaș la așa ceva. Sunt în jur de 5500 – 6000 de copii. Atâți au fost, atâți au 

rămas. E nevoie. 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Da. Identificăm împreună. Un proiect din acesta se 

scrie ușor, se implementează greu. Este de lucru la el pentru că lucrezi cu mulți oameni 
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și mulți copii. E ușor pentru că în echipa de fonduri sunt 33 de oameni care au adus 

câteva sute de milioane în ultima perioadă. De proiectul cu piste de biciclete, primele 2 

le-am prins deja, dacă prindem fonduri europene pentru următoarele cu mare drag. De 

Vulpeni am vorbit. Pe Beethoven l-am lămurit. La cel cu stații electrice pentru 

autoturisme, la ce componentă bagă oamenii aceștia pe energie regenerabilă și pe 

digitalizare, cred că o să se roage de noi să facem proiecte pentru că este atât de mare 

componenta încât cred că țara nu absoarbe banii pe așa ceva. Așa că dacă reușim, să 

facem cât mai mult, și vrem să facem proiecte. Am depus împreună cu Spitalul nr. 1 fișă 

de proiect cu digitalizarea Spitalului nr.1. Împreună cu Universitatea din Craiova am 

depus digitalizarea universității și a tuturor instituțiilor consiliului județean. Intră în 

aceeași industrie verde și îl putem prinde în funcție de ce proiecte apar. Domnul 

Bărăgan. 

Dl. Stelian Bărăgan: Eu voiam să-i spun doamnei că consiliile județene pe FSE 

plus nu sunt eligibile. Pe FSE plus 2021-2027. Inspectoratele sunt eligibile și atunci 

puteți împreună cu UAT-urile să depuneți pe cele 2 axe și vă rezolvați problema. Se pot 

face centre de incluziune socială pe POEO și POIDS. 

Dl. Gîdăr Alexandru: Nu este problema noastră, nu trebuie să o rezolvăm noi. 

Domnule președinte un alt amendament pe care l-am propus, un mai vechi amendament 

depus de consilierii noștri, se referă la înființarea de perdele de protecție de-a lungul 

drumurilor județene. Cred că ar fi important să trecem la identificarea zonelor care se 

înzăpezesc în fiecare an. Haideți să începem de undeva. Să stabilim niște termene 

cumva, chiar dacă nu avem buget suficient. De 3 ani vorbim de acest proiect.   

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Noi avem identificate zonele. Noi împreună, consilierii, 

în 2017 pe zonele identificate de drumuri și poduri, ei s-au ocupat, noi am achiziționat 

parazăpezile. Până atunci nu aveam nici parazăpezi, consilierii de atunci știu. E clar că 

au mai apărut între timp alte zone. Aici eu văd strict tot un proiect european pentru că 

să cadastrăm drumul, să cadastrăm suprafața de teren adiacentă drumului și să și 

expropriem va fi foarte costisitor. Apoi împreună cu Direcția Silvică e ușor de pus. Dar 

strict pe proiect european la câți bani e nevoie. 

Dl. Gîdăr Alexandru: Pe proiect european atunci. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Haideți atunci. Putem să trecem cumva. Domnul Mecu 

cum am putea trece această idee de proiect? Alocăm cumva o sumă de 100 de lei să fie 

capitol sau cum e suficient? Propuneți pentru stenogramă să modificăm și apoi să votăm. 

Dl. Marian Mecu: Din alocarea unei prevederi la capitolul 51. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Ok. Suplimentăm capitolul 51 cu o prevedere de 100 lei 

pentru a putea să demarăm în viitor. La sfârșit îl votăm ca amendament. Bun. Strict pe 

proiect european vă spun la câți bani cred că vor costa toate: cu exproprieri și cadastrare. 

După ce expropriezi trebuie să vedem pe cine expropriem, la țară cu terenurile. Dar să 

zicem că e un început.   
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Mai sunt alte intervenții? Dacă nu mai sunt, atunci cu amendamentele discutate mai 

devreme supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat cu amendamentele aduse( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 32 avem: Proiect de hotărâre privind 

mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park 

Craiova S.A. pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor luarea 

unor măsuri. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr.3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 1 (Triță Dan Alexandru). 

    În urma supunerii la vot, se aprobă proiectul de hotărâre prezentat cu 32 de 

voturi ”pentru” și o abținere. 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 33 avem: Proiect de hotărâre privind 

acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Dolj în Adunarea 

Generală a Acționarilor la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru luarea unor 

măsuri. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr.3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 34 avem: Proiect de hotărâre privind 

mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de 

Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor 

luarea unor măsuri. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr.3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 35 avem: Proiect de hotărâre privind 

mandatarea împuternicitului Județului Dolj la Compania de Apă Oltenia S.A. 

pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 

10.05.2021, documentele prevăzute de lege. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 6 cum a avizat? 

Dl. Alin Nicola: Comisia nr. 6 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 36 avem: Proiect de hotărâre privind 

prelungirea mandatului membrilor consiliului de administrație al Regiei Autonome 

Aeroportul Internațional Craiova. 

Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 37 avem: Proiect de hotărâre privind 

stabilirea componenței echipei intersectoriale locale pentru combaterea exploatării 

copiilor prin muncă. 

Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 6 cum a avizat? 

Dl. Alin Nicola: Comisia nr. 6 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 38 avem: Proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al asiguraților, delegat din partea Consiliului 

Județean Dolj, care să facă parte din Adunarea reprezentanților în cadrul Casei 

Naționale de Asigurări de Sănătate. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Eu vă propun să facă parte secretarul general al 

județului. A făcut parte și în trecut din Adunarea reprezentanților. Sunt alte propuneri? 

Nu. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerea făcută. Cine este 

pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat cu propunerea făcută ( 33 de voturi). 
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* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 39 avem: Proiect de hotărâre privind 

modificarea Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.265/12.12.2019 

privind procedura de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în 

coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Reabilitare și extindere 

aducțiune fir II Isvarna-Craiova”. 

Comisia nr. 2 cum a avizat? 

Dl. Cosmin Gîdea: Comisia nr. 2 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 6 cum a avizat? 

Dl. Alin Nicola: Comisia nr. 6 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 40 avem: Proiect de hotărâre privind 

darea în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, a unui 

spațiu aparținând domeniului public al Județului Dolj, situat în Municipiul Craiova, 

str. Jiețului, nr.19. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr.3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 42 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Dolj și Universitatea 

de Craiova pentru implementarea proiectului ”Revizuirea Planului de Management 

al Ariilor Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluența 
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Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și Rezervațiile Naturale Locul Fosilifer Drănic-

2391 și Pădurea Zăval-IV.33”. 

Comisia nr. 2 cum a avizat? 

Dl. Cosmin Gîdea: Comisia nr. 2 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 43 avem: Proiect de hotărâre privind  

aprobarea Planului de menținere a calității aerului. 

Comisia nr. 2 cum a avizat? 

Dl. Cosmin Gîdea: Comisia nr. 2 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Doamna consilier Anișoara 

Stănculescu. 

Dna. Anișoara Stănculescu: Vreau să vă spun că este foarte important acest plan 

de menținere a calității aerului. Ținând cont de faptul că România se află pe primul loc 

în Uniunea Europeană în ceea ce privește rata mortalității din cauza bolilor asociate cu 

poluarea. 27000 de români mor anual din cauza acestor afecțiuni asociate poluării. Acest 

plan este în general bine redactat dar are și câteva minusuri. De fapt are unele părți care 

sunt destul de superficial tratate. Am avut și discuție în comisie marți. Ce aș dori eu să 

propun: știu că consiliul județean eliberează niște licențe de traseu, face licitații. Am 

înțeles că până în 2023 traseele deja au fost stabilite. Măcar din 2023 încolo aș propune 

un punctaj în plus pentru mașinile care nu funcționează pe bază de combustibili lichid. 

Mașinile electrice sau hibride să aibă un punctaj în plus astfel încât transportul județean 

să fie mai puțin poluant. Știu că sună ca ceva futurist dar trebuie să începem de undeva 

să reducem poluarea și respectiv mortalitatea din cauza poluării. Mulțumesc.   

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumesc și eu. Sper să fie redactat cum ați vrea 

dumneavoastră. Până la urmă planul acesta este în dezbateri de luni bune pe procedură, 

avizat și updatat de Agenția de Mediu. Ei sunt cei dintâi care trebuie să-și dea cu părerea. 

Cu privire la licențele de traseu, le eliberăm pentru transportul public regulat de 

persoane. Însă condițiile ca un transportator să-și achiziționeze o mașină, un microbuz 

sau un autobuz le stabilește Autoritatea Rutieră Română. Licența de operare o ia de la 

Autoritatea Rutieră Română. La noi trebuie să se încadreze în mărimea traseului. Pentru 

traseu mare i se cere un număr de autobuze sau autocare sau un număr de microbuze. 

Aceasta este singura chestiune pe care o facem noi ca și consiliu. Să cerem condiții în 

plus, dacă ne permite legea o vom face. Vom cere autobuze si microbuze electrice sau 
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hibrid dacă ne permite legea. Repet, licențierea unui autovehicul de transport persoane 

o face strict Autoritatea Rutieră Română. Cred că dacă punem o condiție suplimentară 

va fi doar un motiv în plus de contestație pe care am pierde-o. Probabil până în 2023 se 

va mai modifica legea și o să fie un program rabla și pentru autobuze. E o idee bună, 

dacă putem să o punem în practică în 2023 vom fi împreună aici.    

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 44 avem: 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 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr.3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Nu sunt modificări. Modificările se fac doar de 

fluctuația prețului combustibilului și de amortizarea autovehiculelor noi. Au un 

autovehicul nou și acesta trebuie să intre și el în producție. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Vă mulțumesc! Ne vedem la următoarea ședință. S-ar 

putea să fie pe 22, 23 mai. Nu în ultima joi din lună, este tot în funcție de niște proceduri 

pe fonduri europene, dar vă vom anunța în timp util.  

Se încheie lucrările ședinței! 

 

 

          PREȘEDINTE   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

 

         DORIN COSMIN VASILE       ANDA NICOLAE 
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