
ORDINE DE ZI 
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 28.04.2011 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni, pe anul 2011. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2011. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Judeţului Dolj la bugetele Agenţiei 
pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi Biroului Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră Călăraşi pe anul 2011. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării structurii serviciilor şi actualizării 
tarifelor pentru realizarea de venituri proprii în anul 2011 a Camerei Agricole Dolj. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului judeţului Dolj pe 
trimestrul I al anului 2011 şi conturile de execuţie ale bugetelor instituţiilor subordonate 
consiliului judeţean pe trimestrul I al anului 2011. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 146/2009 a Consiliului 
Judeţean Dolj, referitoare la proiectul „Consolidare, restaurare Palatul Jean Mihail – 
Muzeul de Arta Craiova”. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului Dolj pe 
anul 2011. 

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea revizuirii Planului Local de Acţiune pentru mediu al 
judeţului Dolj. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil şi stabilirea regimului 
juridic al acestuia. 

10. Proiect de hotărâre privind includerea unor drumuri judeţene în domeniul public al 
judeţului Dolj. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării domeniului privat al judeţului Dolj cu o 
„Staţie de reglare şi măsurare gaze naturale pentru Incubatorul de Afaceri”. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din administrarea Consiliului Judeţean Dolj 
în administrarea MDRT, a unor tronsoane de drumuri judeţene. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii libere situate sub Tribuna a II-
a a Complexului Sportiv „Stadionul Tineretului”. 

14. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare acordat Şcolii Speciale 
„Sfântul Mina” pentru spaţiul situat în incinta şcolii şi darea în folosinţă gratuită pe termen 
de 3 ani a acestui spaţiu Asociaţiei „Dincolo de Autism”. 

15. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Dolj a staţiilor de 
epurare ape menajere din incinta unităţilor de asistenţă medico-sociale Brabova şi 
Melineşti  şi darea lor în administrarea acestor unităţi. 

16. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare a imobilelor date la S.C. 
Pro-Plant Prest Impex S.R.L. şi trecerea lor în administrarea Consiliului Judeţean Dolj. 

17. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a corpului de clădire C din cadrul fostei 
Şcoli Speciale Regina Maria, Clubului Sportiv Şcolar Craiova. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii pentru Şcoala Populară de Arte şi 
Meserii „Cornetti” Craiova. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii pentru Camera Agricolă Dolj. 



20. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii pentru Direcţia Publică 
Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dolj. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii pentru Centrul  Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană 
„Alexandru şi Aristia Aman”. 

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

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii pentru Muzeul de Artă Craiova. 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi a regulamentului de organizare 

şi funcţionare pentru Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa „U” Craiova. 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc 

„Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni. 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului 

Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”. 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Medico-Social Amărăştii de 
Jos. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii pentru Centrul Medico-Social 
Brabova. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii pentru Unitatea Medico-Socială 
Bechet. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii pentru Unitatea Medico-Socială 
Cetate. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Unitatea Medico-Socială Pleniţa. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii pentru Unitatea Medico-Socială 
Sadova. 

34. Proiect de hotărâre privind înlocuirea  unor membri în structura de management şi 
consiliile de administraţie la cele două spitale: „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni şi 
de Pneumoftiziologie Leamna. 

35. Proiect de hotărâre privind  desemnarea unui membru în consiliul de administraţie al 
Şcolii Speciale „Centrul Şcolar Beethoven”. 

36. Proiect de hotărâre privind  desemnarea unui membru în consiliul de administraţie al 
Şcolii Speciale „Sfântul Mina”. 

37. Proiect de hotărâre privind  desemnarea unui membru în consiliul de administraţie al 
Şcolii Speciale „Sfântul Vasile”. 

38. Proiect de hotărâre privind  desemnarea unui membru în consiliul de administraţie al 
Şcolii de Arte şi Meserii Craiova. 

39. Proiect de hotărâre privind  desemnarea unui membru în consiliul de administraţie al 
Centrului Judeţean Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj. 

40. Diverse-interpelări. 
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