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ORDINE DE ZI 
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 28.01.2014 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe 
primul trimestru al anului 2014. 

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetelor de venituri și 
cheltuieli ale școlilor speciale și C.J.R.A.E. pe anul 2014 și estimările pe anii 
2015 – 2017. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli ale unităților de asistență medico-sociale pe anul 2014 și estimările 
pe anii 2015 – 2017. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli ale unităților parțial finanțate pe anul 2014 și estimarea pe anii   
2015 – 2017. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli ale unităţilor de asistenţă medico-sociale Amărăştii de Jos, Bechet, 
Brabova, Cetate, Melineşti, Pleniţa şi Sadova, finanţate de la bugetul de stat 
prin Direcţia de Sănătate Publică Dolj, pe trimestrul I al anului 2014. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Camerei Agricole Dolj pe anul 2014. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al activității autofinanțate pe anul 2014 al Bibliotecii Județene 
”Alexandru și Aristia Aman”. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al 
județului Dolj pe anul 2013 și execuției bugetului instituțiilor publice și a 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor locale şi a 
amenzilor aplicabile în anul 2014 ce intră în competenţa de aprobare a 
Consiliului Judeţean Dolj. 

10.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 4.270,00 mii lei 
reprezentând plata contribuţiei pentru personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult din judeţul Dolj, pe anul 2014. 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din 
excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare în anul 2013. 

12.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale 
produselor agricole în vederea determinării veniturilor obținute din arendare. 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea costului anual pentru copiii 
aflaţi în plasament în servicii de tip rezidenţial precum şi pentru copiii aflaţi în 
plasament la asistenţi maternali profesionişti. 
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului 
bugetar al anului 2013 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 
în anul 2014. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al 
județului Dolj, pe anul 2014 și estimările pe anii 2015 – 2017. 

16. Proiect de hotărâre privind drepturile salariale ale domnului Matei 
Marius, manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții 
pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului 
de management organizat pentru Muzeul de Artă Craiova, a Planului de 
management câștigător și a perioadei pentru care se va încheia contractul de 
management. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 2 la 
Convenția  de colaborare pentru implementarea proiectului ”Controlul 
Integrat al Poluării cu Nutrienți” încheiată între Ministerul Mediului, C.J. Dolj și 
C.L. Ghercești. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 şi art. 2 
la Hotărârea nr. 318/2013 a Consiliului Judeţean Dolj privind concesionarea 
unui spaţiu cu destinaţie medicală. 

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea punerii la dispoziție către 
S.C. Eli Lilly România S.R.L. a unui spațiu din incinta Spitalului Clinic Județean 
de Urgență Craiova. 

22. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unei împrejmuiri 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hot. nr. 
217/2012 a Consiliului Județean Dolj referitoare la solicitarea preluării de la 
Ministerul Afacerilor Interne a unui imobil situat în localitatea Ișalnița, str. 
Mihai Eminescu nr. 105Z, județul Dolj. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea studiului de fezabilitate – 
indicatorii tehnico-economici pentru proiectul ”Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”. 

25. Proiect de hotărâre privind eliberarea licențelor de traseu pentru 
cursele regulate speciale efectuate pe traseele Moțăței – Calafat și Calafat – 
Băilești. 

26. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dolj cu S.C. Parc Industrial 
Craiova S.A. în vederea înființării parcului industrial ”High-Tech Industry Park Craiova”. 

27. Proiect de hotărâre privind înființarea societății comerciale ”High-Tech Industry 
Park Craiova”. 

28. Proiect de hotărâre privind înființarea parcului industrial ”High-Tech Industry Park 
Craiova”. 

29. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte 
interesele Judeţului Dolj la Societatea Comercială High-Tech Industry Park Craiova S.A. 

30. Diverse – interpelări. 
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