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ORDINE DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 
din data de 30.09.2013 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice - faza SF - pentru obiectivul de investiţii: ”Modernizare și 
extindere primiri urgențe Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova”. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice - faza SF - pentru obiectivul de investiţii: ”Extindere Spital 
Clinic Județean de Urgență Craiova cardiologie intervențională și 
chirurgie cardiovasculară”. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 
și cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova pe anul 2013. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetelor de venituri 
și cheltuieli ale unităților de asistență medico-sociale Melinești și 
Sadova pe anul 2013. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 
și cheltuieli al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven” pe anul 2013. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al 
anului 2012 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în 
anul 2013. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al 
județului Dolj pe anul 2013. 

8. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului de management 
pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Dolj. 

9. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului de management 
pentru Școala Populară de Arte și Meserii ”Cornetti”. 

10. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului de management 
pentru Muzeul Olteniei Craiova. 

11. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului de management 
pentru Muzeul de Artă Craiova. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții 
pentru Muzeul de Artă Craiova. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții 
pentru Școala Populară de Arte și Meserii ”Cornetti”. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a 
statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc ”Așezămintele 
Brâncovenești” Dăbuleni. 

15. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia. 
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16. Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații aflate în proprietatea 
publică a județului Dolj și în administrarea Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Craiova. 

17. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a aparaturii 
medicale achiziționată de Consiliul Județean Dolj, Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Craiova. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 
și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2013. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 
și cheltuieli al Camerei Agricole Dolj pe anul 2013. 

20. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj 
la S.C. P.L.D.P. DOLJ S.A. pentru a aproba în adunarea generală 
majorarea prin aport în natură a capitalului social al societății. 

21. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj 
la S.C. P.L.D.P. DOLJ S.A. pentru a aproba în adunarea generală unele 
măsuri organizatorice. 

22. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj 
la S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA pentru a aproba în adunarea 
generală numirea auditorului statutar. 

23. Proiect de hotărâre privind eliberarea licenței de traseu pentru cursa 
regulată specială efectuată de operatorul de transport S.C. NEAGTOVO 
PROD S.R.L. Bratovoești, jud. Dolj pe traseul Craiova - Perișor - 
Băilești.  

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a utilajelor 
necesare S.C. P.L.D.P. DOLJ S.A.  

25. Diverse – interpelări. 
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