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Cadrul general 

 

Activitatea președintelui Consiliului Județean (CJ) Dolj pe parcursul anului 2014 a urmărit 

realizarea atribuțiilor legale, prevăzute în Legea administrației publice locale, republicată, prin asigurarea 

bunei funcționări a aparatului de specialitate al Consiliului Județean, a instituțiilor, serviciilor publice, 

societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean, precum și a fundamentării, elaborării, 

aprobării și urmăririi în execuție a bugetului propriu al județului Dolj. 

În egală măsură, președintele Consiliului Județean Dolj s-a preocupat de îndeplinirea atribuțiilor 

privind respectarea prevederilor Constituției și punerea în aplicare a legilor, decretelor Președintelui 

României, hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, hotărârilor Consiliului Județean și altor acte normative.  

Totodată, președintele Consiliului Județean Dolj a asigurat, în conformitate cu Legea administrației 

publice locale, reprezentarea județului în relațiile cu celelalte autorități publice, cu persoanele fizice și 

juridice române și străine, precum și în justiție. 

Principalele obiective urmărite în decursul anului 2014 pe plan investițional au vizat modernizarea 

și dezvoltarea infrastructurii sanitare gestionate de Consiliul Județean Dolj, în vederea creării celor mai 

bune condiții pentru desfășurarea unui act medical complet, eficient și performant, continuarea 

implementării strategiei destinate asistenței sociale și protecției copilului, susținerea învățământului și 

stimularea performanței în educație, dezvoltarea infrastructurii de afaceri și de transport (rutier și aerian), 

îmbunătățirea dotărilor și infrastructurii pentru gestionarea situațiilor de urgență, crearea cadrului 

necesar în vederea asigurării protecției mediului, punerea în valoare a patrimoniului cultural, dar și 

accesarea și implementarea proiectelor cu finanțare comunitară, în vederea creșterii gradului de 

absorbție a fondurilor europene. De altfel, în anul 2014 au fost contractate proiecte cu finanțare 

europeană în valoare totală de peste 400 de milioane de lei (92 milioane de euro), cărora li se adaugă cele 

aflate în derulare, cu o valoare cumulată de peste 140 de milioane de lei (33 de milioane de euro). 

 Pe parcursul anului 2014, au fost emise 465 de dispoziții ale președintelui CJ Dolj, prin care s-a 

urmărit implementarea programului județean de guvernare și s-a asigurat derularea planului de investiții, 

așa cum a fost adoptat de plenul Consiliului Județean. 
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I. Domeniul sănătății 

 

Sectorul sanitar a fost stabilit drept o prioritate în planul investițional al Consiliului Județean Dolj 

pentru anul 2014, aspect evidențiat de numărul și dimensiunea proiectelor demarate și implementate în 

domeniul sănătății, în perioada de referință. 

În luna august 2014, în urma finalizării procedurii de atribuire a contractului de execuție, au fost 

inițiate lucrările din cadrul proiectului „Extindere Spital Clinic Județean de Urgență (SCJU) Craiova - 

Cardiologie Intervențională și Chirurgie Cardiovasculară“, cu o valoare totală estimată inițial la 

24.270.991 de lei (5.573.900 de euro), inclusiv TVA, finanțare asigurată integral din bugetul Consiliului 

Județean Dolj. Investiția vizează construirea unei noi clădiri, cu trei niveluri, interconectată printr-o 

pasarelă cu corpul principal al SCJU Craiova și prevăzută cu bloc operator propriu, saloane pentru pacienți, 

zonă pentru terapie intensivă, laboratoare, cabinete pentru medici și asistente, precum și alte spații 

tehnice, administrative și anexe. Termenul de executare a lucrărilor este de 12 luni.  

 Tot în anul 2014 a demarat proiectul „Modernizarea și extinderea Unității de Primiri Urgențe 

(UPU) a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova“, cu o valoare totală estimată inițial la 31.062.115 

lei (7.002.596 de euro), inclusiv TVA. Investiția, finanțată integral din bugetul Consiliului Județean Dolj, 

vizează reabilitarea și modernizarea spațiilor existente în care funcționează UPU, extinderea lor cu două 

noi corpuri de clădire, realizarea unei pasarele de legătură cu corpul principal al SCJU Craiova, precum și 

achiziționarea dotărilor cu mobilier, echipamente și instrumentar medical necesare în activitatea Unității 

de Primiri Urgențe. 

  De asemenea, în decursul anului 2014 au fost inițiate procedurile de atribuire pentru execuția 

lucrărilor de modernizare a stației electrice a SCJU Craiova, pentru serviciile de proiectare în vederea 

consolidării și reabilitării clădirii principale a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, precum și 

pentru serviciile de proiectare aferente lucrărilor de reparații capitale și extindere la Clinica de 

Oncologie și Clinica de Dermatologie din cadrul SCJU Craiova, investiții cu o valoare totală estimată la 

2.923.941 de lei, inclusiv TVA. Totodată, au fost achiziționate echipamente medicale destinate 

îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a actului medical în cadrul SCJU Craiova în valoare totală de 

2.185.638 de lei, inclusiv TVA, și au fost recepționate lucrări în valoare totală de 274.517 lei pentru 

înlocuirea branșamentului de apă al SCJU Craiova și realizarea instalației de alimentare cu gaze naturale a 

Laboratorului de analize din cadrul SCJU Craiova.  

Anul 2014 a marcat și darea în folosință a punctului de operare aeromedicală SMURD amenajat în 

incinta Aeroportului Craiova, printr-un proiect în valoare totală de 1.081.077 de lei, inclusiv TVA, finanțat 

din bugetul Consiliului Județean Dolj. Investiția a constat în construirea unei clădiri cu două niveluri, cu un 

hangar pentru elicopterul destinat situațiilor de urgență și spații pentru piloți și personalul medical, 

precum și în dotarea și echiparea punctului de operare aeromedicală și asigurarea utilităților necesare.   

La nivelul Spitalului Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești“ Dăbuleni, unitate aflată în 

subordinea Consiliului Județean Dolj, s-au materializat investiții în valoare totală de 158.609 lei, inclusiv 
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TVA, pentru dotări cu echipamente destinate îmbunătățirii activității medicale (monitoare pentru funcțiile 

vitale, injectomat) și pentru creșterea gradului de siguranță. 

Totodată, Consiliul Județean a asigurat, în decursul acestui an, o sumă totală de 520.559 de lei 

pentru investiții realizate de unitățile medico-sociale din localitățile Plenița, Brabova, Amărăștii de Jos, 

Melinești, Cetate și Sadova, unități aflate în subordinea CJ Dolj.  

 

 

II. Domeniul infrastructurii de transport 

 

Anul 2014 a marcat lansarea în implementare a proiectului „Reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii de mișcare a Aeroportului Craiova“, cu o valoare totală de 107.918.134 de lei (24.410.346 

de euro), inclusiv TVA, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial „Transport“ 2007-2013.  

Investiția vizează reabilitarea pistei de aterizare-decolare a Aeroportului Craiova, aflat în 

subordinea Consiliului Județean Dolj, lărgirea căii de rulare, extinderea platformei de îmbarcare-

debarcare, modernizarea instalației de balizaj, construirea unui post de transformare, precum și 

realizarea unui nou sistem de canalizare.  

Ca urmare a unei decizii a Comisiei Europene, prin care s-a permis Consiliului Județean Dolj să 

acorde sprijin financiar sub forma unui ajutor de stat pentru înființarea de rute aeriene care să conecteze 

Aeroportul Craiova cu alte aeroporturi din spațiul Uniunii Europene, Consiliul Județean Dolj a organizat 

licitații pentru operarea de noi curse regulate către Dortmund, Bologna și Barcelona, care au devenit 

operaționale din luna iulie 2014.  

 Totodată, în anul 2014 a fost dat în folosință noul turn de control al Aeroportului Craiova, 

construit printr-o investiție de aproximativ 3 milioane de lei, finanțată din bugetul Consiliului Județean 

Dolj, și echipat ulterior de Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian.  

 La nivelul Regiei Autonome „Aeroport Craiova“, aflată în subordinea Consiliului Județean Dolj, în 

anul 2014 au fost realizate investiții totale în valoare de 2.555.941 de lei, atât pentru asigurarea unor 

dotări necesare funcționării în condiții optime (spre exemplificare: degivror pentru aeronave, echipament 

pentru controlul de securitate al lichidelor, aerosolilor și gelurilor, climatizor pentru motoare și roți de 

aeronave), cât și pentru executarea unor lucrări de reabilitare și amenajare.  

 Politica investițională și orientarea către deschiderea unor noi rute aeriene au condus la o creștere 

semnificativă a traficului de pasageri. În decursul anului 2014, numărul călătorilor care au beneficiat de 

serviciile Aeroportului Craiova s-a situat la 138.886, de peste trei ori mai mulți decât pe parcursul anului 

precedent.  

 Pe parcursul anului 2014, au fost realizate lucrări de întreținere și modernizare la cele 46 de 

drumuri județene aflate în proprietatea Consiliului Județean Dolj în valoare totală de 24,8 milioane de lei 

(5,6 milioane de euro), din care suma de 2.875.000 de lei reprezintă alocare prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru 

proiectul modernizării DJ 643D Bulzești – Prejoi – Înfrățirea – Frățila – limita județului Vâlcea.  
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III. Domeniul culturii  

 

Una dintre cele mai ample inițiative ale Consiliului Județean Dolj în domeniul culturii s-a 

materializat în luna iulie 2014, când s-a finalizat implementarea proiectului „Consolidare, restaurare 

Palatul Jean Mihail – Muzeul de Artă Craiova“, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-

2013.  

Investiția, în valoare totală de 26,8 milioane de lei (peste 6 milioane de euro), inclusiv TVA, a fost 

una deosebit de complexă, întrucât viza o clădire cu statut de monument istoric de importanță națională, 

edificată la începutul secolului al XX-lea și inaugurată în 1909. Astfel, proiectul a presupus nu doar 

realizarea lucrărilor de consolidare, absolut necesare pentru clădirea muzeului, ci și a restaurărilor care să 

pună în valoare elementele decorative deosebite ale Palatului „Jean Mihail”, intervenții executate cu 

respectarea componentelor și materialelor originale. 

La Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman“, în anul 2014 au fost materializate investiții 

în valoare totală de 417.945 de lei, fonduri care au asigurat dotările cu echipamente de specialitate, 

executarea lucrărilor de reparații și modernizare a corpului de clădire în care funcționează depozitul de 

carte, precum și a clădirii centrale a bibliotecii. 

Instituția a mai beneficiat de fonduri nerambursabile în valoare de 34.360 de lei, printr-un proiect 

derulat în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii, intitulat „American Corner - accesoriu de 

bibliotecă“, și de 4.250.572 de lei, fonduri nerambursabile, prin derularea proiectului „Centru 

Transfrontalier de Informații și Comunicații Dolj-Vratsa“, cu o valoare totală eligibilă de 3.280.442 de euro 

(14.444.443 de lei), accesat în parteneriat de Consiliul Județean Dolj, Biblioteca Județeană „Alexandru și 

Aristia Aman“, Administrația Districtuală Vratsa și Biblioteca Regională „Hristo Botev“ Vratsa. 

Numărul utilizatorilor care beneficiază anual de serviciile Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia 

Aman“ (16.350 în anul 2014), valoarea inestimabilă a patrimoniului cultural, precum și importantele 

donații de carte, între care amintim doar pe cele făcute de academicienii Dan Berindei și Dinu C. Giurescu, 

conturează profilul tot mai pregnant al acestei instituții de cultură. 

În 2014, patrimoniul Muzeului Olteniei Craiova s-a îmbogățit cu un important tezaur monetar, 

constând în 1.473 de monede din argint, datând din secolul al XVI-lea, cu o valoare estimată la 

aproximativ 190.000 de lei, descoperit pe raza localității doljene Bulzești, pentru preluarea căruia a fost 

plătită, în condițiile legii, suma de 75.714 lei.  

Tot în anul 2014 au fost inițiate demersurile de preluare în administrarea Muzeului Olteniei a unor 

construcții cu statut de monument istoric - Cula Izvoranu, din localitatea Brabova, și Cula Cernăteștilor, 

din localitatea Cernătești -, acestea urmând să fie incluse într-un circuit cultural-turistic, după ce vor fi 

supuse unor ample lucrări de restaurare.  
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IV. Domeniul turismului și agrementului  

 

În anul 2014, Consiliul Județean Dolj a semnat contractele de finanțare pentru două investiții 

majore în domeniul turismului și agrementului, ambele acceptate în cadrul Programului Operațional 

Regional 2007-2013, cu o valoare totală cumulată de 48.263.645 de lei (10.969.010 euro), ulterior fiind 

inițiate procedurile de atribuire a contractelor de execuție.  

Proiectul privind „Centrul Internațional Constantin Brâncuși - Centru Turistic Interactiv“ vizează 

construirea unui pavilion expozițional dedicat marelui sculptor, în curtea Muzeului de Artă Craiova, 

compus dintr-o galerie subterană, amenajată ca spațiu multifuncțional de activități (ateliere de discurs și 

de creație, săli de spectacol, de conferințe și de expoziție), și un reper suprateran, sub forma unei prisme, 

închis în sticlă.     

Proiectul „Centru Turistic pentru Agrement și Sport” își propune crearea unei structuri de 

agrement turistic în vecinătatea municipiului Craiova, în zona Aeroportului, cuprinzând terenuri pentru 

fotbal, handbal, volei, baschet, tenis, o pistă de alergat cu groapă de nisip, piste de bowling, zid pentru 

alpinism, precum și un complex de clădiri cu spații pentru sporturi de sală, fitness, saună, vestiare, 

cabinete medicale și spații administrative.  

 

 

V. Domeniul protecției mediului 

 

În luna noiembrie 2014 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul european cu cea 

mai mare valoare implementat de Consiliul Județean Dolj, „Sistem de management integrat al deșeurilor 

în județul Dolj“, derulat în cadrul Programului Operațional Sectorial „Mediu“ 2007-2013, având prevăzută 

o sumă totală de 236.566.467 de lei (53.612.797 de euro), inclusiv TVA.  

Investițiile din proiect vizează toate cele 111 unități administrativ-teritoriale din județ (104 

comune, 4 orașe și 3 municipii), obiectivele principale fiind reprezentate de colectarea deșeurilor, 

transportul și transferul acestora la depozitul zonal, sortarea și reciclarea lor, tratarea deșeurilor 

biodegradabile, eliminarea deșeurilor municipale, precum și închiderea depozitelor neconforme din 

mediul urban.  

Sistemul de management integrat al deșeurilor prevede construirea a patru stații de transfer, a 

două stații de compostare și a uneia de sortare, achiziția și montarea de containere de colectare a 

deșeurilor, a utilajelor și autovehiculelor specifice, precum și a peste 100.000 de compostoare individuale.    

Prin realizarea sistemului integrat în județul Dolj, se va asigura și implementarea unor directive ale 

Uniunii Europene din domeniul managementului deșeurilor, transpuse în legislația națională. 

În cadrul acestui proiect, în anul 2014 au fost inițiate procedurile de achiziție publică pentru 

atribuirea contractului de proiectare și construire a stațiilor de transfer din Băilești, Calafat, Dobrești și 

Filiași, a stației de compostare din Calafat și pentru închiderea depozitelor urbane din Calafat, Filiași și 
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Segarcea, cu o valoare totală estimată la 57.818.115 lei (13.171.314 euro), inclusiv TVA, precum și a 

contractului pentru proiectarea și construirea stațiilor de sortare și compostare a deșeurilor 

biodegradabile de la Mofleni - Craiova, cu o valoare totală estimată la 48.472.281 de lei (10.939.850 de 

euro), inclusiv TVA. 

Tot în anul 2014 a fost încheiat contractul pentru serviciile de elaborare a Planului de 

management integrat al ariilor naturale protejate Coridorul Jiului, Confluența Jiu-Dunăre, Bistreț, Locul 

fosilifer Drănic și Pădurea Zăval, aflate în administrarea Consiliului Județean Dolj. Planul de management 

este realizat ca parte a unui proiect finanțat prin Programul Operațional Sectorial „Mediu“ 2007-2013, în 

valoare totală de 7.919.865 de lei (1,8 milioane de euro), în cadrul căruia pe parcursul anului 2014 au mai 

fost organizate sesiuni de instruire și realizate achiziții de dotări.  

 

 

VI. Domeniul protecției sociale, siguranței și gestionării situațiilor de urgență 

 

În luna iulie 2014 au fost începute lucrările de construire a Centrului de coordonare și conducere 

a intervenției în caz de dezastre în regiunea transfrontalieră, o investiție de 6.497.864 de lei (1,5 

milioane de euro), inclusiv TVA, realizată în cadrul unui proiect mai amplu, finanțat prin Programul de 

Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013, cu o valoare eligibilă totală de 24.840.730 de 

lei (5.638.828 de euro), accesat de Consiliul Județean Dolj, în calitate de partener lider, alături de 

Administrația Districtului Vratsa și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltenia“ al județului Dolj. 

Proiectul vizează construirea unei clădiri cu trei niveluri pentru Centrul de coordonare și 

conducere a intervenției, dar și realizarea a patru simulări de intervenție comune în județul Dolj, a patru 

sesiuni de instruire în districtul Vratsa, precum și achiziționarea de echipamente pentru situații de urgență 

și echipamente IT pentru partenerii din ambele state.  

De asemenea, în anul 2014 s-a finalizat implementarea proiectului „Extinderea dotării cu 

echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest 

Oltenia“, depus de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud - Vest Oltenia, având ca lider de proiect 

Consiliul Județean Dolj, și finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.  

Prin intermediul acestui proiect au fost achiziționate 10 echipamente, în valoare totală de 

18.009.394 de lei (4.093.044 de euro), în vederea dotării celor cinci inspectorate pentru situații de 

urgență din regiune: 5 autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordare a asistenței 

medicale de urgență (FRAP), precum și 5 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, acestea din 

urmă fiind livrate în luna iulie 2014. 

În continuarea acestei inițiative de îmbunătățire a dotării inspectoratelor pentru situații de 

urgență, în anul 2014 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud - Vest Oltenia, având ca lider de 

proiect Consiliul Județean Dolj, a semnat contractul de finanțare prin Programul Operațional Regional 

2007-2013 pentru proiectul „Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea 

Sud - Vest Oltenia“, în valoare totală de 6.339.200 de lei (1.440.727 de euro), inclusiv TVA, prin care se 
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urmărește achiziționarea altor 10 echipamente: autovehicule cu șenile sau roți tip UTV, cu capacitate 

mărită de trecere, autofreze pentru zăpadă, precum și autospeciale complexe de intervenție, 

descarcerare și acordare a asistenței medicale de urgență.  

Totodată, în anul 2014 au fost finalizate lucrările de reabilitare și extindere a clădirii în care 

funcționează Centrul Zonal de Pregătire în Domeniul Protecției Civile Craiova, investiție cu o valoare totală 

de 3.020.520 de lei, inclusiv TVA, finanțată de la bugetul Consiliului Județean Dolj.  

La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Dolj, instituție 

publică aflată în subordinea Consiliului Județean, în cursul anului 2014 a fost finalizat proiectul 

„Modernizarea, dezvoltarea și echiparea Modulului «Sf. Maria»“, derulat în cadrul Programului 

Operațional Regional 2007-2013, o investiție care a contribuit la îmbunătățirea calității serviciilor sociale 

specializate oferite, prin extinderea infrastructurii, astfel încât să răspundă nevoilor persoanelor cu 

handicap.  

Proiectul, în valoare totală de 3.881.867 de lei, din care 62.714 de lei reprezintă cofinanțarea 

asigurată de Consiliul Județean Dolj, a vizat extinderea capacității de cazare a Centrului de Îngrijire și 

Asistență, extinderea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie prin construirea unei noi clădiri, 

diversificarea programelor de recuperare medicală specializată, precum și realizarea unui bazin acoperit 

de recuperare în apă pentru persoane cu dizabilități neuromotorii, primul de acest gen din regiunea 

Olteniei. 

De asemenea, din fondurile alocate de Consiliul Județean, DGASPC Dolj a realizat, în anul 2014, 

investiții în dotări și amenajări pentru centrele din rețeaua proprie în valoare totală de 277.000 de lei, prin 

achiziționarea de aparatură medicală și de recuperare, sisteme de supraveghere video, precum și prin 

proiectarea, achiziția și instalarea de centrale pentru detecția fumului. 

 

VII. Domeniul educației 

 

În anul 2014, în baza unui protocol de colaborare încheiat cu Inspectoratul Școlar Județean și cu 

Instituția Prefectului Județului Dolj pentru stimularea tinerilor capabili de performanță din învățământul 

preuniversitar, Consiliul Județean a alocat suma de 160.000 de lei în vederea premierii elevilor care au 

înregistrat rezultate notabile la olimpiadele și concursurile școlare teoretice.  

În anul școlar 2013-2014, elevii doljeni au obținut, la competițiile la care au participat, un număr 

total de 88 de premii și mențiuni: trei la nivel internațional, precum și 10 premii I, 14 premii II, 9 premii III, 

21 de mențiuni, 17 mențiuni speciale și 14 premii speciale pe plan intern. 

Tot în anul 2014, Consiliul Județean Dolj a alocat suma de 70.000 de lei și pentru recompensarea 

celor 31 de elevi care au înregistrat succese remarcabile în competițiile sportive în care au fost angrenați, 

precum și a celor 18 profesori-antrenori care s-au preocupat de pregătirea acestora.  

De asemenea, în decursul acestui an au fost realizate investiții în valoare totală de 278.288 de lei 

pentru dotări și amenajări la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj, Școala 
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Gimnazială Specială „Sfântul Vasile“ Craiova, Școala Profesională Specială și Liceul Tehnologic Special 

„Beethoven“, unități finanțate de Consiliul Județean Dolj.  

 

 

VIII. Domeniul economiei și mediului de afaceri 

 

În ceea ce privește Parcul Industrial Craiova, infrastructură de afaceri creată de Consiliul Județean 

Dolj, anul 2014 a marcat inițierea uneia dintre cele mai importante investiții din punct de vedere al 

generării de noi locuri de muncă, odată cu începerea lucrărilor de construire a fabricii de produse de 

patiserie înființate de S.C. ETI European Food Industries S.A.  

La finele acestui an, valoarea totală a investițiilor realizate în Parcul Industrial Craiova de către 

Consiliul Județean Dolj, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. și furnizorii de utilități s-a ridicat la 30.817.382 de 

lei (6,9 milioane de euro), în timp ce valoarea cumulată a investițiilor realizate de locatarii platformei de 

afaceri a atins suma de 30.914.261 de lei (6,9 milioane de euro).  

Tot în anul 2014, au fost inițiate demersurile pentru înființarea celui de-al doilea parc industrial al 

Consiliului Județean Dolj. Societatea comercială High-Tech Industry Park S.A., care va administra 

infrastructura de afaceri, a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj în 

luna aprilie. Noua platformă investițională va fi realizată pe terenurile proprietate privată a județului Dolj 

situate în Craiova, Calea București, nr. 325A și nr. 325C, cu o suprafață totală de 24,13 hectare.  

 

 

IX. Întărirea capacității administrative 

 

În continuarea politicii de modernizare și dezvoltare a capacității administrative, inițiate în anul 

precedent, Consiliul Județean Dolj a semnat, în februarie 2014, contractul de finanțare pentru proiectul 

„Implementarea unui sistem integrat de e-administrație la nivelul CJ Dolj și al unor UAT-uri din județul 

Dolj“, în valoare totală de 6.733.625 de lei (1,5 milioane de euro), inclusiv TVA, finanțat în cadrul 

Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice“ (POS CCE) 2007-2013.  

Proiectul, implementat de CJ Dolj, în calitate de lider, în parteneriat cu 15 unități administrativ-

teritoriale din județ, urmărește creșterea eficienței, eficacității și calității serviciilor oferite de 

administrația locală cetățenilor și mediului de afaceri, prin eficientizarea activității de înregistrare și 

gestiune a Registrului Agricol și a fluxurilor și documentelor asociate activității operative a primăriilor.   

Tot în anul 2014, au fost inițiate procedurile de achiziție publică atât pentru proiectul 

„Implementarea unui sistem integrat de e-administrație la nivelul CJ Dolj și al unor UAT-uri din județul 

Dolj“, cât și pentru alte două proiecte finanțate prin POS CCE 2007-2013 și contractate în anul 2013: 

„Sistem informatic integrat privind gospodăriile și exploatațiile agricole din județul Dolj“, cu o valoare 

totală de 6.731.092 de lei (1,5 milioane de euro), și „Sistem informatic geografic de management agricol 

la CJ Dolj și UAT-uri“, în valoare totală de 6.685.986 de lei (1,5 milioane de euro). 
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X. Reprezentarea instituțională și relația cu autorități externe 

 

În decursul anului 2014, președintele Consiliului Județean Dolj a participat, în calitate de membru 

al Biroului Comitetului Regiunilor (CoR) și de președinte al delegației naționale a României la CoR, la 

lucrările plenului CoR, care s-a întrunit în 5 sesiuni plenare, precum și la lucrările Biroului CoR, care s-a 

reunit în 7 ședințe.  

De asemenea, în martie 2014, președintele CJ Dolj a participat la cel de-al șaselea Summit 

European al Regiunilor și Orașelor, desfășurat la Atena, prilej cu care a fost marcată și împlinirea a 20 de 

ani de existență instituțională a Comitetului Regiunilor. 

Cu ocazia sesiunii plenare a CoR din aprilie 2014, membrii delegației naționale a României la CoR 

au avut o întâlnire cu ambasadorul român în Regatul Belgiei, Excelența Sa Ștefan Alexandru Tinca, în 

cadrul întrevederii fiind abordate teme vizând îmbunătățirea colaborării între autoritățile locale din cele 

două țări, în special din perspectiva accesării fondurilor europene.   

În martie 2014, președintele CJ Dolj a primit vizita unei delegații conduse de guvernatorul 

districtului Vratsa din Bulgaria, Ventsislav Vasilev, discuțiile purtate vizând în principal subiectul fondurilor 

europene disponibile în cadrul exercițiului financiar 2014 - 2020 al Uniunii Europene. În acest context, 

președintele CJ Dolj a evidențiat necesitatea identificării și promovării unor obiective de interes comun 

pentru cele două regiuni. 

În aprilie 2014, președintele CJ Dolj a primit vizita unei delegații din regiunea Siauliai, din Lituania, 

formată din reprezentanți ai mediilor educațional, administrativ și sanitar. În cadrul discuțiilor, 

președintele Consiliului Județean a subliniat rolul esențial pe care îl joacă atragerea fondurilor europene 

pentru dezvoltarea regională. 

În septembrie 2014, președintele CJ Dolj a primit vizita unor înalți oficiali, reprezentanți ai 

legislativului provinciei Guangdong din Republica Populară Chineză, provincie cu care Consiliul Județean a 

semnat în anul 2011 un „Memorandum de înțelegere pentru dezvoltarea schimbului amiabil și a 

cooperării“ între cele două unități administrative. Cu ocazia întâlnirii, au fost abordate aspecte pentru 

care oaspeții au manifestat interes: asistența socială și implementarea în România a legislației europene 

pentru protecția mediului, în special în ceea ce privește calitatea apei și a aerului, gestionarea apelor 

uzate și a deșeurilor. În acest context, membrilor delegației oficiale chineze le-a fost prezentată o parte a 

proiectelor strategice pe care administrația județeană doljeană le derulează în domeniile vizate de 

invitați. 

De asemenea, în septembrie 2014, președintele Consiliului Județean Dolj a primit vizita 

președintelui Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Anne Brasseur, eveniment care a reunit la 

sediul Palatului Administrativ din Craiova reprezentanți ai administrației publice locale și ai Parlamentului 

României.  

În a doua decadă a lunii septembrie 2014, președintele CJ a primit, la sediul instituției, vizita unor 

marcante personalități ale literaturii universale, sosite la Craiova pentru a participa la cea de-a doua ediție 
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a Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”. Cu acest prilej, președintele Consiliului Județean a 

prezentat strategia de dezvoltare pentru următorii doi ani a administrației județene în domeniul culturii, 

precum și proiectele investiționale derulate sau aflate în curs de implementare în acest sector de 

activitate. 

În luna octombrie 2014, președintele Consiliului Județean Dolj a luat parte la evenimentele 

dedicate comemorării a 75 de ani de la izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial și primirii în România 

a refugiaților polonezi, manifestări la care au fost prezenți ministrul Afacerilor Externe, Titus Corlățean, 

președintele Senatului Republicii Polone, Bogdan Borusewicz, senatori polonezi, ambasadorul Republicii 

Polone la București, Excelența Sa Marek Szczygiel, reprezentanți ai autorităților locale, precum și ai 

mediului academic din România. 

  

 

XI. Transparență decizională și relații publice  

 

În anul 2014 au fost înregistrate la Compartimentul relații cu publicul 143 de petiții, dintre care 

119 au avut ca obiect atribuțiile instituției, 22 au făcut obiectul redirecționării spre alte autorități 

competente, iar 2 au fost clasate. Nu au existat plângeri în instanța de contencios administrativ privind 

modul de soluționare a petițiilor. 

În baza Legii nr. 544/2001, privind  liberul acces la informațiile de interes public, au fost depuse 40 

de cereri, dintre care 37 au fost rezolvate favorabil, iar 3 au fost redirecționate. În cursul anului 2014, nu 

au fost depuse reclamații administrative și nu au existat litigii având ca obiect plângeri împotriva 

instituției Consiliului Județean Dolj formulate în baza Legii nr. 544/2001. 

Totodată, aproximativ de 300 de persoane s-au prezentat la audiențele desfășurate de către 

conducătorii instituției în decursul anului 2014. 

În ceea ce privește activitatea Consiliului Județean Dolj, acesta s-a întrunit într-un număr de 15 

ședințe publice, dintre care 12 ordinare și 3 extraordinare. 

Au fost publicate 293 de proiecte de hotărâri spre cunoștința societății civile. Nu au fost situații în 

care Consiliul Județean Dolj să fie acționat în justiție pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003, 

privind transparența decizională în administrația publică. 

 

 

 

Președintele Consiliului Județean Dolj, 

Ion PRIOTEASA 


