
ORDINE DE ZI 
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 28.10.2010 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale, aflate în competenţa de 
aprobare a Consiliului Judeţean Dolj, precum şi facilităţile şi scutirile de la plata 
acestora, aplicabile în anul fiscal 2011. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 
Clubului Sportiv Judeţean Ştiinţa „U” Craiova şi Direcţiei Publice Comunitare de 
Evidenţă a Persoanelor Dolj pe anul 2010. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale 
unităţilor de asistenţă medico socială Bechet, Brabova şi Pleniţa pe anul 2010. 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 
Spitalului Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni şi Spitalului de 
Pneumoftiziologie Leamna, buget în afara bugetului local, pe anul 2010. 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. 
Aeroportul Craiova pe anul 2010. 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean pe anul 2010. 
7. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu situat în Craiova, Str. Tabaci, 

nr.1, aflat în proprietatea publică a judeţului Dolj şi în administrarea Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova. 

8. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr.235/2004 
încheiat între Consiliul Judeţean Dolj şi CMI dr. Bogdan Melania către Dr. Sîrbu 
Alina. 

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
judeţului Dolj a două clădiri din cadrul UAMS Bechet şi desfiinţarea lor. 

10. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului situat 
în Craiova, Calea Bucureşti nr.325 C. 

11. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a  unor spaţii situate 
în incinta R.A. Aeroportul Craiova. 

12. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului judeţului Dolj în AGA 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” pentru aprobarea hotărârii 
privind Planul anual de evoluţie a tarifelor pentru apă şi apă uzată.  

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii CJD 145/30.07.2009 de 
aprobare a proiectului „Consolidare, restaurare şi modernizare la Secţia de 
Istorie – Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova” şi a cofinanţării acestuia. 

14. Proiect de hotărâre privind preluarea fără plată a unor obiecte de inventar şi 
mijloace fixe de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului la Consiliul 
Judeţean Dolj şi transmiterea acestora în folosinţă gratuită către Biroul Regional 
de Cooperare Transfrontalieră Călăraşi. 

15. Proiect de hotărâre privind  includerea în domeniul public al judeţului Dolj a 
bunurilor realizate prin proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii de legătură în 
punctul de trecere a frontierei Rast – Lom”. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Dolj.  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe 
anul 2011 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, precum şi 
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aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2011 al Direcţiei 
Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Dolj, al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj şi al Camerei Agricole Dolj. 

18.  Proiect de hotărâre privind înfiinţarea structurii proprii de management al 
unităţilor de asistenţă medicală la nivelul Consiliului Judeţean Dolj. 

19.  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Muzeul 
Olteniei Craiova. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică pentru 
staţii de epurare ape menajere la unităţile medico-sociale. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru proiectul „Staţii de 
epurare ape menajere la unităţile medico sociale”. 

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean 
Dolj în relaţia cu Administraţia Fondului de Mediu. 

23.  Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru în cadrul Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj. 

24. Diverse – interpelări  
 
























































































































































































































































































































































































































































































	ORDINEA DE ZI  28.10.2010
	Proiect P01
	Raport P01
	Anexe P01-1,2
	Proiect P02
	Raport P02
	Anexe P02-1,1a,2,2a
	Proiect P03
	Raport P03
	Anexe P03-1,1a,1b,2,2a,3,3a
	Proiect P04
	Raport P04
	Anexa P04-1
	Anexa P04-2
	Proiect P05
	Raport P05
	Anexa P05-1
	Proiect P6a
	Raport P6a
	Anexe  P6a-1,1a
	Proiect P6
	Raport P6
	Anexa P6-1
	Anexa P6-3
	Anexa P6-3a
	Proiect P07
	Raport P07
	Anexa P07-1
	Proiect P08
	Raport P08
	Proiect P09
	Raport P09
	Proiect P10
	Raport P10
	Proiect P11
	Raport P11
	Proiect P12
	Raport P12
	Anexa P12-1
	Proiect P13
	Raport P13
	Proiect P14
	Raport P14
	Anexa P14-1
	Proiect P15
	Raport P15
	Proiect P16
	Raport P16
	Anexa P16-1
	Proiect P17
	Raport P17
	Anexe P17-1,2,3,4
	Proiect P18
	Raport P18
	Anexa P18-1
	Proiect P19
	Raport P19
	Anexa P19-1
	Proiect P20
	Raport P20
	Proiect P21-22
	Raport P21-22
	Proiect P23
	Raport P23



