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PROCES-VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 28.01.2021 

 

 

 

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

Vasile, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.  

Toți cei 36 de consilieri județeni sunt prezenți. 

 

* 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Bună ziua stimați colegi. Ne vedem în prima ședință 

ordinară pe anul 2021. Să avem un an bun, cu multă sănătate și realizări! Să sperăm că 

este un an normal în care scăpăm de mască, de restricții și să reintrăm în normal. 

 

* 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Supun aprobării dvs. procesul-verbal al ședinței 

ordinare a Consiliului Județean Dolj din data de 15.12.2020 și procesul-verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului Județean Dolj din data de 23.12.2020. 

Cine este pentru? – 37 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

 În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate (37 de voturi). 

 

* 

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

observații? Nu sunt. 

 Supun votului dvs. ordinea de zi prezentată. Cine este pentru? – 37 de voturi. 

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

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

cu (37 de voturi). 

  

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Intrăm în ordinea de zi și la punctul 1 avem: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special 

din județul Dolj pentru anul școlar 2021 – 2022. 

Comisia nr.4 cum a avizat? 

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

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 37 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 ( 37 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 2 avem: 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 cum a avizat? 

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

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

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții la acest punct?  

Dl. Gîdăr Alexandru: Avem aici două dintre școlile speciale care solicită 163 de 

burse. De ce, după ce a făcut intervenție colega mea, doamna Jianu, către conducerea 

unității de învățământ pe semestrul I, copiii de acolo nu sunt înștiințați  că pot să 

acceseze aceste burse? Avem Școala Specială Sfântul Vasile care nu solicită nicio bursă, 

este foarte curios. Până la urmă și colegiile solicită burse, nu de la noi de la consiliul 

local. Această școală, nu avem niciun fel de semnal de la ea. Au toți bani acolo? 

Mulțumesc. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Dl. Mecu? 

Dl. Director Mecu Marian: În legătură cu acest aspect a fost înștiințată Școala 

Specială Sfântul Vasile. Este în stadiul de strângere a dosarelor de la părinți care nu tot 

timpul le aduc la timp și nu s-a putut întruni comisia de analiză a dosarelor. 

Dl. Gîdăr Alexandru: Deci dumneavoastră puteți să reveniți? 

Dl. Director Mecu Marian: Bineînțeles. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Putem intra luna viitoare cu punctul și pentru ei dacă le 

depun. 

Dl. Director Mecu Marian: Au deja dosarele în lucru dar părinții nu vin cu toate 

actele. 

Dl. Gîdăr Alexandru: Deci dvs. puteți să remediați situația. 

Dl. Director Mecu Marian: Bineînțeles. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Ok. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. 

Cine este pentru? – 37 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat ( 37 de voturi). 

 

* 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 3 avem: 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 numirea 

noului membru al consiliului de administrație. 

Comisia nr.3 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Numim un nou membru acum până când se termină 

procedurile pentru selecția noilor membri, cred că va fi undeva în jurul lunii mai sau 

iunie. Este membrul care s-a clasat ca și punctaj primul sub linie. Chiar un consilier 

județean a fost până să depună jurământul în acel CA și  procedăm astfel ca să nu rămână 

descompletat și să poată să ia decizii.  

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 37 de voturi. 

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

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

prezentat ( 37 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 4 avem: 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 declanșarea 

procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație. 

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? – 37 de voturi. 

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

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

prezentat ( 37 de voturi). 

 

* 

 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Următoarele puncte până la punctul 8 sunt tot pentru 

această procedură, pentru că va fi făcută o selecție a unei firme. Firma face și procedura 

de selecție a membrilor și totul ar trebui să dureze până la finalul anului, să votăm noi 

noile consilii in mai sau iunie, în funcție de cum se termină. 

 

 

* 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 5 avem: 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 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? – 37 de voturi. 

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

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

prezentat ( 37 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 6 avem: 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 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? – 37 de voturi. 

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

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

prezentat ( 37 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 7 avem:  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 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? – 37 de voturi. 

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

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

prezentat ( 37 de voturi). 
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* 

 

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

aprobarea inițierii procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație 

al R.A. Aeroportul Internațional Craiova. 

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? – 37 de voturi. 

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

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

prezentat ( 37 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 9 avem:  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. 

Aici vorbim doar de UMS Bechet unde se face o înlocuire. Comisia nr. 4 cum a 

avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Propuneri? 

Dna. Veta Păsculescu: Domnul Ionele Gheorghe. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mai sunt alte propuneri? Nu. Dacă nu, vă solicit fiind 

vorba de vot pe persoană, e o singură propunere, dacă sunteți de acord să votăm deschis. 

Cine este pentru? – 37 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerea făcută. Cine este 

pentru? – 37 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu propunerea făcută ( 37 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea modificării organigramei și statului de funcții pentru Spitalul 

Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 
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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: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 36 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 1 (Soare Mihai) 

    În urma supunerii la vot, se aprobă proiectul de hotărâre cu 36 de voturi 

pentru și o abținere. 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 11 avem:  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. 

Este o hotărâre pe care ca și procedură o dăm la începutul fiecărui an. 

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? – 37 de voturi. 

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

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

prezentat ( 37 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 12 avem:  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 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. 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. E vorba că s-au relocat 12 sau 

14 din platforme pe o locație nouă. Vechile locații au avut diverse probleme, gen 

conducte. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 37 de voturi. 

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

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

prezentat ( 37 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 13 avem: 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 2014-2020”, 

reabilitare și extindere aducțiune Fir II Isvarna-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. Este o parte îmbucurătoare, 

s-a reușit intabularea culoarelor de expropriere pentru județul Dolj. Putem să începem 

să facem această procedură. Sunt 7000 de loturi de expropriat. O mare parte sunt pe 

Gorj, dar cel puțin pe Dolj începem de acum. Avem oameni pregătiți, să sperăm că totul 

decurge bine. Să sperăm că și la Gorj vom reuși cât mai repede să intabulăm culoarul de 

expropriere. Licitația este în curs și pentru lucrările privind firul 2 Isvarna. 100 de 

milioane de euro doar pentru acest obiectiv și pe care îl dorim cât mai repede finalizat.  

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 37 de voturi. 

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

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

prezentat ( 37 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 14 avem: 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. 
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Comisia nr. 2 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții?  

Dl Cosmin Călin: Mulțumesc domnul președinte. După cum știți, de-a lungul 

timpului, acest proiect, Masterplanul acesta de deșeuri, foarte greu s-a mișcat. Am 

ridicat această problemă de-a lungul acestui contract. Partea tehnică ar trebui să se 

aplece asupra acestui contract pentru că nu mi se par normale problemele apărute. Știți, 

ați avut întrevederi cu primarii, ce probleme au apărut. O să ajungem să îi băgăm în 

faliment pe acești primari dacă lăsăm contractul în acest fel. Eu, în Craiova, am contract 

pe persoană fizică și plătesc pe numărul de persoane gunoiul care mi se ridică. Acolo, 

nu e normal  ca primarii să alerge după încasări, care nu vor putea fi făcute niciodată. 

Nu este niciun control, câtă greutate  are fiecare contract. Nu se știe nimic. O să se 

ajungă: Iridexul vine, ia gunoiul și dă factură. Nu avem nici un control, cât a luat, cât a 

dus la groapa de gunoi, cât a luat de la Calafat, cât a luat din altă parte. Dacă-l întrebi 

dacă are vreo posibilitate de a măsura gunoiul care-l ia, nu are, nu știe. Îți dă poate un 

proces verbal pe care trece o cantitate de gunoi, dar nu am eu garanția că între timp nu 

a mai trecut și în altă parte și a luat dintr-o localitate și spune că a luat din două. Ideea 

ar fi ca până la ședința următoare să avem o informare cum stăm și cu Craiova pentru 

că o să preia și în Craiova. Să nu ajungem și în Craiova în aceeași situație cum este și în 

Dolj. Suntem la un pas de procedura de infringement  pe colectarea selectivă. Ei trebuie 

să își asume colectarea selectivă. În Dolj nu se face niciunde colectarea selectivă. Măcar 

în Craiova. Se fac legi să colectăm selectiv și apoi firmă separată care să facă colectarea 

selectivă și când vine le ia le bagă la grămadă și le duce la deșeuri. Dacă s-ar face selectiv 

și cantitatea de gunoi care se duce la groapa de gunoi ar fi mai puțină și s-ar plăti mai 

puțin. Știu că la Iridex s-au băgat tot felul de oameni. Haideți să-i punem și la treabă. 

Dacă i-am pus să ia bani doar pentru că taie niște facturi o să ajungă la fel ca băieții 

deștepți din energie: doar stau în birouri, ia gunoiul și taie facturi. Haideți să mai și 

muncim, să găsim o procedură. Aș vrea o informare și ce facem cu restul platformelor. 

Acum în Craiova sunt doar jumătate din câte ar trebui să fie gata. Ne zbatem de atâta 

timp dar nu ducem la finalitate. Mai avem un pic și o să ne trezim la sfârșit că pierdem 

toți banii și trebuie să-i dăm din bugetul propriu. Nu e în regulă! Aș vrea până la ședința 

următoare o informare cu situația, care este, ce termene sunt asumate și pentru Craiova 

și cum vede Iridex colectarea selectivă în județul Dolj și în Craiova. Mulțumesc. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumesc și eu. Doamna Păsculescu. 

Dna. Veta Păsculescu: Pe acest subiect domnule președinte, stimați colegi doresc 

să discut. Problema selectării și problema gunoiului este foarte dură la nivelul județului. 

Aș avea următoarele propuneri: acest gunoi să fie cântărit, ca la firmele private. La 

firmele private, Iridex are încheiat un contract și gunoiul este cântărit. Dacă noi obținem 

acest lucru și familiile, locuitorii vor încheia contracte trebuie să fie cântărită cantitatea. 

În concluzie , aceste mașini să fie echipate cu cântar și atunci omul știe ce plătește. Dacă 
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vor avea cântar pe mașină nici nu o să mai fie cantități foarte mari. Nefiind cântărit 

gunoiul, la țară, omul scoate și pământul, și iarba din curte ș.a.m.d. S-a ajuns ca 

primăriile să fie blocate din cauza acestor sume foarte mari din cauza gunoiului. La 

Dobrești sunt vreo 5 miliarde de plătit, sunt sume extraordinar de mari! Iar prețul 

gunoiului este foarte, foarte ridicat! Se vine în consiliul local cu un preț de peste 10 

lei/persoană în luna respectivă. Foarte mult. Propunerea mea este cântare și contracte. 

Vă mulțumesc! 

Dna. Stănculescu Anișoara: Mulțumesc. În urma discuțiilor mele cu cetățenii mai 

multor comune vizavi de această activitate de colectare și transport a deșeurilor 

menajere, mă refer aici la comune și mai mici, gen Grecești și comune mai mari, gen 

Pielești, Poiana Mare sau Coșoveni, oamenii sunt nemulțumiți că firma Iridex nu le 

ridică tot gunoiul pe care ei îl scot la poartă. Un exemplu complet ar fi următorul: își 

scoate omul o pubelă plină cu gunoi și o plăsuță sau o cutie sau un sac. Se ridică doar 

pubela și nu ia restul gunoiului. Ce fac oamenii? Au 2 opțiuni: incinerează gunoiul care 

se pretează la incinerat sau îl depozitează în locurile așa zise tradiționale: albiile râurilor 

sau pe câmpuri. Ce putem face în aceste condiții, pentru că înțeleg ca firma Iridex va 

prelua și în Craiova gunoiul și să nu ne confruntăm tot cu aceste probleme? Trebuie 

rezolvate aceste aspecte. Este cumva inechitabil și imparțial ca gunoiul să se ia de la 

locuitori în volum, pentru că pubela are volum în litri, iar în momentul în care 

comunitățile locale încheie un contract cu prestatorul în kilograme. Aici intervin aceste 

inechități între locuitorii comunei. Într-o familie sunt 7-8 membri și plătesc aproape de 

1000 de lei și într-o familie un om și plătește mult mai puțin, pubela e aceeași. O soluție 

ar fi, într-adevăr dotarea cu cântare a mașinilor, cântare electronice care să cântărească 

și să vadă exact gunoiul pe care îl dă cetățeanul. Ar fi un lucru bun pentru că cetățenii 

ar conștientiza să facă o selectare a gunoiului și ar scădea factura la gunoi, ar economisi. 

Omul ar da mai puțin gunoi, ar plăti mai puțin. Și atunci ar fi vorba și de o educație 

ecologică a cetățenilor județului nostru. Vă mulțumesc. 

Dl Cosmin Călin: Și eu sunt de acord cu colega să cântărim. Numai ideea să știe 

populația că se cântărește și nu o să mai scoată tot molozul, cum am văzut pe Facebook 

la Teasc. Erau saci de gunoi, dar de fapt erau cărămizi. Eu știu că este o investiție, dar 

până la urmă și ei beneficiază de niște investiții ale consiliului județean. Le-am dat 30 

de mașini care fac bani. Haideți să investească și ei, nu doar să taie facturi. Știu că nu 

are nicio valoare aceasta acum, dar noi grupul PNL o să ne abținem la acest punct. 

Mulțumesc. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mai sunt alte intervenții? Bun. Haideți să vă informez 

și eu. Am avut mai multe întâlniri cu toți primarii din județul Dolj și într-adevăr peste 

tot problema cantităților de gunoaie, dar și prețul și impactul lor asupra bugetului 

primăriei este o serioasă problemă. Având în vedere ce ați spus dumneavoastră 

antevorbitorii mei, noi suntem într-un stadiu avansat cu o parte din propunerile dvs. Ne-

am întâlnit cu toți primarii după care am făcut un grup de lucru cu o parte dintre 
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dumnealor, să putem avea o corespondență cu ministerul. În primul rând partea cu tarif 

versus taxă a fost o hotărâre în 2012 a celor 111 primari de atunci. Pentru că Uniunea 

Europeană a zis că dacă e taxă înseamnă că e o chestiune pentru toți cetățenii și atunci 

fiind un serviciu public numai este generator de TVA și nu mai trebuie să dați TVA-ul 

pe proiect. În felul acesta comunele și orașele noastre au scutit 11 milioane de euro. Ei 

au votat partea cu taxă. Acum avem deja o corespondență și împreună cu o parte din 

primari, astăzi, dar continuăm. Echipa merge la fiecare localitate. Am făcut o adresă 

către Ministerul Fondurilor Europene să ne permită modificarea contractului de 

finanțare. Să avem și taxă și tarif: taxă pentru cantitate medie de deșeuri, tarif pentru ce 

se depășește. Se consideră că atunci când aduci o pubelă de 120 de litri cam atât ar trebui 

să fie pentru familia respectivă. Dacă tu produci 240 de litri diferența ar trebui să o 

plătești pe tarif. Împreună cu prefectul de Dolj și cu cei, sper eu cei 110 primari, pentru 

că încă nu a intrat Craiova, să semnăm. Toți au fost de acord. Să sperăm că Ministerul 

Fondurilor Europene aprobă această modificare să avem și taxă și tarif, tocmai pentru a 

putea să motivăm o cantitate produsă mai mică. Partea cu cântăritul să știți că aproape 

peste tot nu sunt pericole să vină cu mașina jumătate plină și să spună că a luat-o toată 

dintr-o singură localitate. Majoritatea primarilor au stabilit proceduri cu cei de la Iridex. 

A intrat la ora 9, la ora 8 miercurea în comuna X, cu mașina și bonul, dacă are ceva 

acolo, dacă e goală, e goală, pleacă după ce a cântărit-o. Se duce la cântarul intermediar, 

se cântărește, i se dă bon de cântar. Fiecare primărie are bon de cântar pentru fiecare 

mașină ridicată de acolo. Asta, că zice un cetățean că nu se știe, nu cunosc toți procedura, 

dar fiecare primar are om, și chiar dacă nu se duce să vadă, asta nu e problema noastră, 

dar e bon de cântar pentru fiecare mașină intrată și ieșită dintr-o localitate. Știm și noi 

că până ajungem și facem campanie de informare și o să mai facem și anul acesta 

campanie de informare că nu trebuie să arunci bca-uri sau lubenițe și te miri de ce ai 200 

de kilograme într-un container. Până la urmă bca-urile nu se aruncă acolo pentru că sunt 

alte tipuri de deșeuri, iar lubenițele se presupune că le arunci și tu în curte la țară, la 

animale. Am făcut această chestiune, să sperăm că primim acordul. Asta conferă și niște 

costuri, cum ați spus dumneavoastră, să dotăm fiecare mașină cu cântar, cu scanner și 

cu cip pentru fiecare gospodărie. Costul este undeva la 15000 de euro de mașină. Trebuie 

luat acordul ministerului pentru că sunt 32 de mașini cumpărate cu bani europeni. Dacă 

le schimbăm caracteristicile tehnice trebuie să schimbăm și contractul de finanțare. Toți 

primarii, de la toate partidele, și eu și domnul prefect am semnat să facem această 

modificare a contractului pe cântărit. Într-adevăr, poate unuia îi este rușine de el însuși 

să iasă cu 100 de kilograme când ar trebui să fie undeva la 14, 15 kilograme într-un 

tomberon după o săptămână. Avem cazul Poiana Mare: odată produceau 12 tone pe 

săptămână, au dorit colectarea la 2 săptămâni și au produs 23,5 tone la 2 săptămâni. 

Omul, cam aceeași cantitate. Ce este în plus, o plăsuță, un sac, este deja în curs de 

reglementare pentru că vor fi niște saci preplătiți. Ce produci în plus față de tomberon 

trebuie să și plătești. Și noi am insistat, și primarii insistă, merg oameni de-ai lor prin 
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localitate cu mașina tocmai să nu luăm în afară de tomberon și încă 2,3 saci pentru că 

și-a mai renovat bucătăria și a aruncat gresia etc., până când se rezolvă și acest 

mecanism. Vom avea inclusiv campanie de informare pentru că peste 20 de localități 

primesc deja saci pentru colectarea selectivă și acolo s-a cunoscut în factură că atunci 

când pui hârtia, pet-urile, sticla separat ți se reduce o parte din factura pe care o ai lunar. 

Se vede, încet, încet, e și asta o noua campanie de informare pe care trebuie să o facem 

să conștientizăm oamenii că e bine să scazi factura de gunoi colectând selectiv. Craiova 

intră și înseamnă o scădere semnificativă de factură pentru fiecare localitate. Tot de luna 

aceasta a intrat tariful lei/tonă, adică câte tone produce acea localitate atât plătește. 

Numai stăm în funcție de populație, știm cu toții că este un număr fluctuant de locuitori: 

pleacă primăvara jumătate la căpșuni sau în altă parte, tomna se întorc. Nu avem o 

evidență tot timpul dar avem o evidență la tone, astfel știe fiecare cât să impună la el în 

comună taxa. Din ce mi-ați mai zis dumneavoastră, 220 de platforme sunt gata, din 435. 

Domnul Durle, pentru câte avem pregătite documentația să înceapă? 

Dl. Cosmin Durle: Bună ziua. În acest moment am predat la constructor încă 80 

de platforme cu autorizații unde se lucrează, am fost pe teren. În perioada următoare o 

să fie predate și diferența până la 438 de platforme. Probabil o să mai avem probleme 

pe 10-12 platforme dacă este posibilitatea de relocare, dar în rest sunt în linie dreaptă. 

Conform contractului sau actului adițional o să fie finalizate. Mulțumesc. 

Dl Cosmin Călin: Iridexul este pregătit în momentul de față să colecteze și aceste 

platforme? Are mașinile care trebuie să le selecteze? Terminăm platformele și apoi o să 

zică că nu are cu ce să le selecteze. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Există mașinile celelalte din proiect care sunt special 

pentru toate platformele. Nu au nicio problemă și au capacitatea de a le prelua. Chiar nu 

este nicio problemă. Împreună cu primarii, cu grupul de lucru cu care am stat ore și ore: 

Băilești, Apele Vii, Ostroveni, Calafat, Ișalnița ș.a. am stabilit ca până avem și de la 

Ministerul Fondurilor Europene un răspuns privind procedura taxă și tarif să începem 

pe cheltuiala Iridexului strict cu 5 mașini de-ale lor, nu din cele achiziționate în proiect, 

să le doteze ei cu cântare, cu cipuri, cu scannere și să poată să intre în 3 localități, într-

un municipiu Calafat sau Băilești, altul decât Craiova, și în 2 comune. Ca să vedem până 

una alta, 3, 4, 5 luni și oamenii cum se disciplinează, cum scad sau cresc cantitățile după 

ce le cântărim. Este un proiect pilot pe 3 localități până avem un răspuns să știm că trece 

spre altă procedură. Vedem după câteva luni cum sunt cifrele. 

Dl Cosmin Călin: Sunt firme care vor să valorifice pet-urile sau alte deșeuri și noi 

le plătim ca și gunoi. Primăriile le plătesc aiurea. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Categoric partea de colectare selectivă va trebui să 

evolueze. Să avem o campanie de conștientizare continuă. Nu ține nici de consiliul 

județean, nici de firma care a câștigat această licitație, ține de cât de mult îi convingem 

noi pe oameni să facă acest lucru selectiv. Vă rog doamna Păsculescu. 

Dna. Veta Păsculescu: Ați spus că vor fi tarifele pe tonă.  
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: Lei/tonă pe comună. Și acum se raporta la populație. 

Dna. Veta Păsculescu: Ca și dumneavoastră eu știu, am informații că mașinile 

sunt cântărite de reprezentanți ai primăriei. Lei/tonă, deci populația, gospodăriile nu au 

aceste contracte, ei nu au contracte. Până la urmă se cântăresc mașinile.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Și se facturează comunei. Comuna face taxă către 

cetățean. Până acum. Ziceam că dacă în viitor se aprobă modificarea cu tarif. 

Dna. Veta Păsculescu: Și contract, domnul președinte. Și contract! 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Doamna consilier, asta presupune: tariful înseamnă 

tarif/kg între cetățean și firma care colectează. 

Dna. Veta Păsculescu: Exact. Pentru că așa nu am rezolvat nimic. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Dar asta bineînțeles după ce ministerul acceptă. 

Dna. Veta Păsculescu: Se facturează cantități către primării și primăriile trebuie 

să încaseze de la cetățeni. Care cetățeni? Spre exemplu au fost cazuri în care au fost 

9000 de cetățeni și ei sunt doar 5000 trecuți la gunoi. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Tocmai de-asta am trecut de la taxă pe populație la taxă 

și lei pe tonă, tocmai pentru că nu știm când sunt 5000 și când sunt 9000 într-o localitate. 

Partea cu tariful am propus-o, așteptăm să fie aprobată având în vedere că este un 

contract pe fonduri europene. Am cerut aprobarea la Ministerul Fondurilor Europene. 

Dna. Veta Păsculescu: De acord. Dar problema tot nu este rezolvată, tot tonele 

alea le plătim și tot ne încurcăm.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Până atunci nu putem face altceva, acesta este contractul 

nostru cu Uniunea Europeană. Nu durează ani de zile, ministerul este aici aproape și 

cunoaștem. Mă gândesc că in 2-3 săptămâni ne trimit răspunsul. 

Dna. Veta Păsculescu: Mulțumesc. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 24 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 13 (Călin Cosmin-Petruț, Drîgnei Daniel, Gîdăr 

Alexandru, Soare Mihai, Luică Dorel, Marcinschi-Moanță Adriana-Lorena, Trandafir 

Ștefan-Cristian, Triță Dan Alexandru, Jianu Mihaela Roxana, Mărgărit Dorin-

Constantin, Păsculescu Veta, Irinei Marian-Ioan, Gătejescu Alexandru-Florian). 

    În urma supunerii la vot, se aprobă proiectul de hotărâre prezentat cu 24 de 

voturi pentru și 13 abțineri. 

 

* 

 

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

stabilirea componenței echipei intersectoriale locale pentru combaterea exploatării 

copiilor prin muncă. 

Comisia nr. 6 cum a avizat? 

Dl. Alin Nicola: Comisia nr. 6 aviz favorabil.  
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 37 de voturi. 

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

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

prezentat ( 37 de voturi). 

* 

 

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

stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de 

violență domestică. 

Comisia nr. 6 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Da, vă rog, domnule Irinei. 

Dl. Marian Irinei: Mulțumesc, domnule președinte. E mai mult de amuzament 

intervenția mea. Vorbim de componența echipei mobile pentru intervenție de urgență în 

cazul de violență domestică. Este un fel de ”girl power”, numai doamne în echipa de 

intervenție. Sincer, dacă nu m-aș fi uitat la raportul de specialitate și n-aș fi văzut că 

propunerea vine din partea domnului director Stancu, aș fi crezut că e făcut și semnat de 

către o doamnă ce suferă de misandrie, că altfel nu-mi explic. Chiar n-ați găsit, domnule 

director, un bărbat acolo? Pentru că, știți de ce, nu întâmplător, am citit și eu Ordinul 

2525 care spune, la alineatul 4, nu l-ați menționat aici, în nota de fundamentare, că din 

componența echipei mobile pot face parte reprezentanți ai diferitelor culte religioase și 

așa mai departe și ajungem la egalitatea de șanse dintre femei și bărbați. Cred că ar fi 

trebuit să fie și un bărbat aici. Nu credeți? 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Bărbații sunt partea cu violența, știți cum e, domestică.  

Probabil că aici nu se cere un barbat sau o femeie, ci o anumită categorie de 

profesioniști, de la psiholog la asistenți etc. Nu intervenim că să scoatem pe cineva din 

mâna cuiva, că acesta e rostul poliției, nu e treaba noastră. Vă rog, domnule Stancu, dacă 

puteți să ne spuneți două vorbe. 

Dl. director Florin Stancu: În general, așa zicem și noi, cum spuneți și dvs. ne 

uităm la specialiști, la ce știu să facă oamenii și mai puțin la diferențele de sex. Îmi pare 

rău dacă l-am dezamăgit pe domnul consilier.  

Dna. Niculina Stănescu: Buna ziua! În primul rând este vorba de empatie și cred 

că cea mai mare empatie o au femeile. Toate analizele acestea cred că sunt foarte bine 

făcute întotdeauna de cele care aduc viața pe pământ. Ca atare, prezența unui bărbat într-

o asemenea situație nu cred că este neapărat relevantă. Asta nu pentru că sunt feministă, 

ci pentru că mi se pare că dreptul de egalitate dintre bărbat și femeie ar trebui să fie la 

inițiativă și nu în rest. Vă mulțumesc. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mai sunt alte observații? Nu sunt. Supun votului dvs. 

proiectul de hotărâre prezentat.  
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Cine este pentru? – 37 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat ( 37 de voturi). 

 

* 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 17 avem: 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 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? – 37 de voturi. 

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

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

prezentat ( 37 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 18 avem: 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 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? – 37 de voturi. 

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

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

prezentat ( 37 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 19 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? 
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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? – 37 de voturi. 

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

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

prezentat ( 37 de voturi). 

 

* 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 20 avem: 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 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? – 37 de voturi. 

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

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

prezentat ( 37 de voturi). 

* 

      Dl. Dorin Cosmin Vasile: Dacă la punctul ”diverse” aveți ceva de adăugat?  

      Dl. Marian Irinei: O întrebare, domnule președinte. Observ că s-au tipărit aceste 

regulamente de organizare. 

      Dl. Dorin Cosmin Vasile: Domnule Irinei, erau tipărite de 5 luni de zile și am zis 

să nu stea în magazia noastră. 

      Dl. Marian Irinei: Am înțeles. Acum, îmi cer scuze, poate am lipsit la o ședință 

dar  a avut loc discutarea regulamentului de organizare și de funcționare în ceea ce 

privesc ședințele organizate în sistemul online? Știți de ce vă spun? Repet, îmi cer 

scuze, s-ar putea să nu fi participat la ședința respectivă, dacă s-a produs lucrul acesta, 

dacă nu, ar trebui s-o facem pentru că s-ar putea să fie și astfel de situații și să avem 

temei legal. Majoritatea consilierilor consiliilor județene din țară și-au modificat 

regulamentul de organizare și de funcționare. Repet, în cazul în care am lipsit la acea 

ședință și sunt în necunoștință de cauză și a fost propusă, îmi fac mea culpa, în cazul 

în care nu s-a făcut lucrul acesta, ar trebui să propuneți, doamna secretar general, 

modificarea regulamentul de organizare și funcționare. 

     Dna. Anda Nicolae: O să avem în vedere cele menționate de dvs. 

     Dl. Dorin Cosmin Vasile: Îl modificăm. La următoarea ședință punem încă un 

alineat. E normal că pot fi desfășurate și online și pe sistem video-conferință și e OK. 

Noi am avut atunci o hotărâre, când am făcut prima ședința online, în iunie, dacă nu 

mă înșel, trebuie doar să adaptăm regulamentul. Hotărâre de consiliu am dat în iunie 

pentru așa ceva și la următoarea ședință adaptăm și regulamentul. 
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       Cam atât ar fi. Ca o mică informare, consilierii județeni aveau la un moment dat 

acele permise de parcare și puteați parca în jurul sediului, acum e alt regulament în 

Craiova. Rămâne să avem accesul, ca și până acum, în fața Prefecturii. În timpul zilelor 

în care avem ședință, nu-i nicio problemă, Poliția Locală e informată și, pentru cei care 

au solicitat permise de parcare, nu mai eliberăm pentru că nu mai avem acel protocol 

cu Poliția Locală. 

Se încheie lucrările ședinței. 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

 

         DORIN COSMIN VASILE       ANDA NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


