
ORDINE DE ZI 

A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN DOLJ 

DIN DATA DE 20.12.2011 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren în suprafaţă de 23,7 

ha situat în Calea Bucureşti nr. 325 A – Amplasamentul 6 Craiova. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni” pe  anul 2011. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului Pneumoftiziologie Leamna pe  anul 2011. 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, 

unitate parţial finanţată, pe anul 2011. 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Şcolii Speciale „Sf. Vasile” Craiova, pe anul 2011. 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli 

ale unităţilor de asistenţă medico-sociale, finanţate de la bugetul de stat prin 

Direcţia de Sănătate Publică Dolj, pe anul 2011. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al unităţii de asistenţă medico-socială Bechet pe anul 2011. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea estimativă a conturilor de execuţie pe 

anul 2011 a bugetului propriu judeţean, a bugetelor unităţilor parţial finanţate şi 

integral finanţate. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din fondul de rezervă al 

bugetului propriu judeţean a sumei de 344,00 mii lei Primăriei comunei Cetate. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor 

pentru persoanele adulte cu handicap aflate în centrele rezidenţiale subordonate  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Centrul de coordonare 

şi conducere a intervenţiei în caz de dezastre în regiunea transfrontalieră”. 

12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean pe anul 

2011. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de 

funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Pază şi Servicii Dolj. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a regulamentului 

de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Orăşenesc „Aşezămintele 

Brâncoveneşti” Dăbuleni. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii Certificatului de atestare a 

dreptului de proprietate asupra terenului, pentru S.C. pentru Lucrări de Drumuri 

şi Poduri Dolj S.A. 

atoporiste
Typewritten Text
EXIT



16. Proiect de hotărâre privind organizarea Programului guvernamental de 

sprijin pentru pensionari „Coşul de solidaritate”. 

17. Proiect de hotărâre privind preluarea de la Ministerul Administraţiei şi 

Internelor a unui imobil situat în com. Ciupercenii Noi, judeţul Dolj. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii prevederilor Hotărârii 

Consiliului Judeţean Dolj nr. 224/17.12.2009 referitoare la scutirea de la plata 

redevenţei a operatorilor de transport autorizaţi deţinători de trasee din 

„Programul de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic 

judeţean, perioada 2008 – 2013”. 

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu aferentă traseului 

T 120 Seaca de Câmp - Ghidici/Calafat - Cetate cuprins în „Programul de 

transport public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, perioada 

2008-2013. 

20. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului domnului Anghel 

Gabriel Nicolae şi nominalizarea unui alt reprezentant al Judeţului Dolj în 

Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.  

21. Diverse-interpelări. 
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