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ORDINEA DE ZI 
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 29.04.2010 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al fondului de rulment pe 
anul 2009. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului creditului 
intern pe anul 2009. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al fondului pentru 
construcţia de locuinţe pe anul 2009. 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor 
în afara bugetului local primite de Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, 
pe anul 2010. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor 
de asistenţă medico-sociale, finanţate din sumele alocate de la bugetul de stat prin 
Direcţia de Sănătate Publică Dolj, pe anul 2010. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului taxelor 
speciale pe anul 2009. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenţei pentru spaţiile cu destinaţia de 
cabinete medicale concesionate de către Consiliul judeţean Dolj. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor 
judeţene pe anul 2010, de către S.C. Romtelecom S.A. Divizia Operaţiuni Vest. 

9. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor consiliului judeţean la S.C. 
Parc-Turism S.A. în vederea aprobării unor documente financiar contabile. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului Dolj 
pe anul 2010. 

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Proiectului de interes judeţean privind 
depistarea, formarea şi promovarea de sportivi pentru loturile naţionale şi divizionare 
de fotbal”.  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de folosinţă gratuită a 
unor spaţii din cadrul Şcolii Speciale „Sfântul Vasile”. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată către R.A. Aeroport 
Craiova a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare 
clădiri, parcări, alei pietonale, spaţii verzi – Aeroport Craiova”. 

14. Proiect de hotărâre privind reîncadrarea domnului Radu Augustin în funcţia de 
conducere de director-manager, gradul II, în cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii  
„Cornetti” Craiova. 

15. Proiect de hotărâre privind reîncadrarea doamnei Etegan Amelia Loredana în funcţia 
de conducere de director-manager, gradul II, în cadrul Centrului Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj. 

16. Proiect de hotărâre privind reîncadrarea domnului Dindirică Lucian în funcţia de 
conducere de director-manager, gradul II, în cadrul Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi 
Aristia Aman”. 

17. Proiect de hotărâre privind reîncadrarea domnului Fifor Mihai Viorel în funcţia de 
conducere de director-manager, gradul II, în cadrul Muzeului Olteniei Craiova. 

18. Proiect de hotărâre privind reîncadrarea domnului Rogneanu Florin în funcţia de 
conducere de director-manager, gradul II, în cadrul Muzeului de Artă Craiova. 
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19. Proiect de hotărâre privind reîncadrarea domnului Florescu Marius Eugen în funcţia 
de conducere de director, gradul II, în cadrul Unităţii Medico-Sociale Sadova. 

20. Proiect de hotărâre privind reîncadrarea doamnei Tulitu Luiza Constanţa în funcţia de 
conducere de director, gradul II, în cadrul Unităţii Medico-Sociale Bechet. 

21. Proiect de hotărâre privind reîncadrarea doamnei Onel Elena în funcţia de conducere 
de director, gradul II, în cadrul Unităţii Medico-Sociale Cetate. 

22. Proiect de hotărâre privind reîncadrarea domnului Dragomir Gabriel în funcţia de 
conducere de director, gradul II, în cadrul Unităţii Medico-Sociale Pleniţa. 

23. Proiect de hotărâre privind reîncadrarea domnului Burtea Gelu Igor  în funcţia de 
conducere de director, gradul II, în cadrul Unităţii Medico-Sociale Amărăştii de Jos. 

24. Proiect de hotărâre privind reîncadrarea doamnei Tapi Florentina în funcţia de 
conducere de director, gradul II, în cadrul Unităţii Medico-Sociale Brabova. 

25. Proiect de hotărâre privind reîncadrarea doamnei Kalman Aurora în funcţia de 
conducere de director, gradul II, în cadrul Unităţii Medico-Sociale Melineşti. 

26. Proiect de hotărâre privind reîncadrarea domnului Dobrescu Constantin în funcţia de 
conducere de director, gradul II, în cadrul Direcţiei Judeţene de Pază şi Servicii Dolj. 

27. Proiect de hotărâre privind reîncadrarea domnului Pâncu Bogdan Mihai în funcţia de 
conducere de director, gradul II, în cadrul Clubului Sportiv Judeţean Ştiinţa „U” 
Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind reîncadrarea domnului Stănică Marin în funcţia de 
conducere de director, gradul I, treapta 1 de salarizare  în cadrul Direcţiei Publice 
Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Dolj. 

29. Proiect de hotărâre privind reîncadrarea domnului Stancu Florin-Ionuţ  în funcţia de 
conducere de director general, gradul I, treapta 1 în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj. 

30. Proiect de hotărâre aprobarea rezultatului final al evaluării managementului 
instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Dolj. 

31. Proiect de hotărâre aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Dolj. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii, a 
regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Publică de Evidenţă a 
Persoanelor Dolj.  

33. Proiect de hotărâre aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului 
de organizare şi funcţionare pentru  Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa „U” Craiova. 

34. Proiect de hotărâre aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului 
de organizare şi funcţionare pentru   Muzeul de Artă Craiova. 

35. Proiect de hotărâre aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului 
de organizare şi funcţionare pentru Muzeul Olteniei Craiova. 

36. Proiect de hotărâre aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului 
de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”. 

37. Proiect de hotărâre aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Şcoala 
Populară de Arte şi Meserii „Cornetti” Craiova. 

38. Proiect de hotărâre aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi promovarea Culturii Tradiţionale Dolj. 

39. Proiect de hotărâre aprobarea statului de funcţii pentru Regia Autonomă Aeroportul 
Craiova. 

40. Proiect de hotărâre aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului 
de organizare şi funcţionare pentru Unitatea medico-socială Amărăştii de Jos. 

41. Proiect de hotărâre aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului 
de organizare şi funcţionare pentru Unitatea medico-socială Bechet. 

42. Proiect de hotărâre aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Unitatea 
medico-socială Brabova. 
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43. Proiect de hotărâre aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului 
de organizare şi funcţionare pentru Unitatea medico-socială Cetate. 

44. Proiect de hotărâre aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului 
de organizare şi funcţionare pentru Unitatea medico-socială Melineşti. 

45. Proiect de hotărâre aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului 
de organizare şi funcţionare pentru Unitatea medico-socială Pleniţa. 

46. Proiect de hotărâre de aprobare a “Documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea 
propunerilor de proiecte privind acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile 
bugetului judeţului Dolj alocate pentru activităţi nonprofit.” 

47. Diverse-interpelări. 



























































































































































S.C.  PARC – TURISM  S.A.      ANEXA NR. 7 

Craiova, str. Bibescu, nr. 12 

 

 

 

Notă 

privind  prelungirea, prin  act  adiţional, a  creditului  cu  destinaţia 

capital  de  lucru ,  în  valoare  de  300000 RON,  de  la  GarantiBank  

International  – Sucursala  România, pe  o  perioadă  de  1  an, garantarea  

creditului  mai  sus  menţionat  şi  împuternicirea  Preşedintelui  Consiliului 

de  Administraţie – Director  General  al  societăţii  pentru  a  angaja  în  mod  

legal  S.C.  Parc – Turism  S.A.  pentru  semnarea  tuturor  contractelor  de  

credit, contractelor  de  gaj, contractelor  de  ipotecă  şi  a  oricăror  alte  acte  

necesare. 

 

 

 În  prezent  S.C.  „Parc – Turism”  S.A.,  are  încheiat  cu  GarantiBank  

International – Sucursala  România, un  contract  de  credit  (nr. 5112/15.06.2010)  

având  ca  obiect  o  linie  de  credit, cu  un  plafon  maxim  de  300.000 lei, utilizată  

pentru  completarea  necesarului  de    surse  proprii,  de  finanţare  a  activităţii  

curente – de  exploatare, contract  care  ajunge  la  scadenţă  la  data  de  10.06.2010. 

 În  conformitate  cu  H.G.  nr. 316/04.04.2002, dispoziţiile  Legii  nr. 31/1990 

R  privind  societăţile  comerciale  şi  Normele  interne  ale  GarantiBank  

International – Sucursala  România, de  creditare  a  agenţilor  economici, prelungirea, 

prin  act  adiţional,  a  contractelor   de  credit  trebuie  supusă  aprobării  Adunării  

Generale  a  Acţionarilor  la  S.C.  „Parc – Turism”  S.A. 

 În  consecinţă, Consiliul  de  Administraţie  a  examinat  şi  avizat  favorabil  

propunerea  conducerii  executive  a  societăţii  privind  necesitatea  angajării,  în  

continuare,  a  creditului, respectiv  prelungirea, prin  act  adiţional,  a  contractului  de  

credit  şi  semnarea  contractelor  accesorii  pentru  garanţiile  imobiliare  şi  mobiliare  

aferente. 

 Faţă  de  cele  arătate  mai  sus, Consiliul  de  Administraţie  al  S.C.  „Parc – 

Turism”  S.A.  solicită  mandatarea  împuterniciţilor  Consiliului  Judeţean  Dolj  în  

A.G.A. privind  prelungirea  contractului  de  credit, precum  şi  împuternicirea  

Preşedintelui  Consiliului  de  Administraţie – Director  General  al  S.C.  „Parc – 

Turism”  S.A., în  vederea  efectuării  formalităţilor  şi  reînnoirea  contractelor  

accesorii, de  garanţii  materiale  imobiliare, contract  de  ipotecă – Restaurant  Flora, 

precum  şi  a  contractelor  de  gaj  mobiliar. 

 

 
 

PREŞEDINTELE  CONSILIULUI  DE  ADMINISTRAŢIE 

DIRECTOR  GENERAL, 

Ec. CONSTANTIN  RĂDUCĂNOIU 
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