
 
 
 
 

ORDINE DE ZI 
 a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 03.02.2011 
 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării unui loc de consilier judeţean şi validarea 
mandatului unui supleant. 

2. Proiect de hotărâre privind alocare sumei de 4.637,oo mii lei reprezentând plata contribuţiei 
pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din judeţul Dolj, pe anul 2011. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale celor patru şcoli 
speciale şi al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj şi a bugetelor 
activităţilor autofinanţate ale Centrului Şcolar Beethoven şi Centrului Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Dolj, pe anul 2011. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor de 
asistenţă medico-sociale, pe anul 2011. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli ale unităţilor parţial 
finanţate, din subordinea consiliului judeţean, pe anul 2011. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei Agricole 
Dolj, pe anul 2011. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale Spitalului 
Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni şi Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, 
pe anul 2010. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2010 pentru 
realizarea unor obiective de investiţii în anul 2011. 

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea, pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumelor 
defalcate din TVA pentru drumuri comunale şi judeţene, pe anul 2011. 

10. Proiect de hotărâre privind  repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale  pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 
proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe unităţi administrativ-teritoriale, 
pe anul 2011. 

11. Proiect de hotărâre privind  repartizarea 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, pe anul 
2011. 

12. Proiect  de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Dolj pe anul 2011. 
13. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea 

determinării veniturilor obţinute din arendare. 
14. Proiect de hotărâre privind  desemnarea împuterniciţilor la R.A. Aeroportul Craiova. 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului anual pentru copiii instituţionalizaţi sau daţi în 

plasament la asistenţi maternali profesionişti. 
16. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Dolj. 
17. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. 
18. Diverse – interpelări 
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