
ORDINE DE ZI 
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 30.09.2010 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea tarifelor pe anul 2010 pentru ocuparea zonei 

drumurilor judeţene. 
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe anul 2010 a influenţelor negative asupra 

sumelor defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetelor  locale pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită 
cofinanţare locală, pe unităţi administrativ-teritoriale. 

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea suplimentară pe anul 2010 a cotelor defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unităţi administrativ-teritoriale, 
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură 
care necesită cofinanţare locală. 

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

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea pe anul 2010 a bugetelor de venituri şi cheltuieli 
ale unităţilor de asistenţă medico socială. 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea pe anul 2010 a bugetelor de venituri şi cheltuieli 
ale Spitalului Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni  şi Spitalului de 
Pneumoftiziologie Leamna. 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea pe anul 2010 a fondului de rulment al consiliului 
judeţean. 

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea pe anul 2010 a bugetelor de venituri şi cheltuieli 
ale şcolilor speciale. 

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea pe anul 2010 a bugetelor de venituri şi cheltuieli 
ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, 
Muzeului Olteniei, Muzeului de Artă, Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Cornetti”, Clubului 
Sportiv Judeţean Ştiinţa „U” Craiova, Direcţiei de Pază şi Servicii Dolj şi Direcţiei Publice 
Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Dolj. 

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea pe anul 2010 a bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Camerei Agricole Dolj. 

11. Proiect de hotărâre privind diminuarea pe anul 2010 a contribuţiilor pentru plata 
personalului neclerical angajat în unităţile de cult din judeţul Dolj. 

12. Proiect de hotărâre privind cooperarea dintre Consiliul Judeţean Dolj şi Filarmonica 
„Oltenia” Craiova în vederea realizării în comun a  Festivalului Internaţional „Craiova 
Muzicală”, ediţia 2010. 

13. Proiect de hotărâre privind rectificarea pe anul 2010 a bugetului propriu judeţean.  
14. Proiect de hotărâre privind diminuarea chiriei spaţiilor medicale ocupate din Centrul 

Medical  Calea Bucureşti şi Centrul Medical Brazda lui Novac.  
15. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pentru activităţi medicale a 

unui spaţiu, situat în Craiova, str. Jieţului nr.19, Pavilion F – parter.  
16. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public a tuturor corpurilor (construcţii şi 

teren) aflate în domeniul privat, aferente imobilului situat în Craiova, str. Jieţului nr. 19 – 
21. 
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17. Proiect de hotărâre privind  încetarea administrării imobilului situat în Calea Bucureşti, nr. 
325 C de către S.C. Parc Industrial Craiova S.A. şi darea în administrare a acestui imobil 
la R.A. Aeroportul Craiova. 

18. Proiect de hotărâre privind încadrarea unor drumuri comunale în categoria funcţională a 
drumurilor judeţene. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri dintre Consiliul Judeţean 
Dolj şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul 
de investiţii „Centrul medical, str. Siretului Craiova”. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul 
de investiţii „Staţie de reglare şi măsurare gaze naturale pentru Incubatorul de afaceri”. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea listei  tarifelor pentru serviciul de transport public 
de persoane prin curse regulate în trafic judeţean. 

23. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Dolj a unor 
terenuri aparţinând domeniului public al unor unităţi administrativ teritoriale din judeţul 
Dolj în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de funcţionare a Sistemului de 
management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj şi modificarea contractului de asociere. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi  indicatorii tehnico-
economici ai proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Dolj”. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii şi participării judeţului Dolj la cofinanţarea  
proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj”. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Cooperare dintre Consiliul Judeţean 
Dolj, Fundaţia World Vision, D.G.A.S.P.C. Dolj şi Şcoala Specială „Sf. Vasile” Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în consiliul de administraţie al Spitalului 
de Pneumoftiziologie Leamna. 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Consiliul Judeţean Dolj. 
30. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Şcoala Populară de Arte şi 

Meserii „Cornetti”. 
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii şi 

regulamentului de organizare si funcţionare pentru Direcţia Publică Comunitară de 
Evidenţă a Persoanelor Dolj. 

32. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatelor membrilor consiliului de administraţie 
la S.C. Pro-Plant Prest Impex S.R.L. Craiova. 

33. Proiect de hotărâre privind menţinerea Hotărârii Consiliului judeţean Dolj, nr. 24/2010. 
34. Proiect de hotărâre privind menţinerea Hotărârii Consiliului judeţean Dolj, nr. 25/2010. 
35. Proiect de hotărâre privind menţinerea Hotărârii Consiliului judeţean Dolj, nr. 26/2010. 
36. Proiect de hotărâre privind menţinerea Hotărârii Consiliului judeţean Dolj, nr. 48/2010. 
37. Proiect de hotărâre privind menţinerea Hotărârii Consiliului judeţean Dolj, nr. 49/2010. 
38. Proiect de hotărâre privind menţinerea Hotărârii Consiliului judeţean Dolj, nr. 69/2010. 
39. Proiect de hotărâre privind menţinerea Hotărârii Consiliului judeţean Dolj, nr. 125/2010. 
40. Diverse-interpelări. 
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