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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN DOLJ  
în perioada iunie 2016 – decembrie 2017 

 

 
 

 
 

 
 

CADRUL GENERAL 

 
Președintele Consiliului Județean (CJ) Dolj a urmărit, în activitatea 

desfășurată în perioada iunie 2016 – decembrie 2017, realizarea atribuțiilor stabilite 
prin Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, asigurând buna funcționare a aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean, a instituțiilor, serviciilor publice, societăților 

comerciale și regiei autonome de interes județean, precum și fundamentarea, 

elaborarea și urmărirea în execuție a bugetului propriu al Județului Dolj. 
De asemenea, președintele CJ Dolj s-a preocupat de îndeplinirea atribuțiilor 

privind punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Județean, a legilor, a hotărârilor 
și a ordonanțelor Guvernului României, dar și a altor acte normative. 

Potrivit prevederilor Legii administrației publice locale, președintele 
Consiliului Județean Dolj a asigurat reprezentarea județului în relațiile cu celelalte 

autorități publice, cu persoanele fizice și juridice române și străine, precum și în 

justiție. 
Strategia investițională pentru perioada de referință a menținut domeniul 

medical în centrul preocupărilor, fiind continuate proiectele majore prin care 
Consiliul Județean Dolj susține îmbunătățirea infrastructurii sanitare, prin 

reabilitarea sau extinderea obiectivelor existente, dar și prin crearea unor noi 
structuri, cu impact regional și cu un rol esențial în asigurarea sănătății publice.  

O atenție deosebită a fost acordată, în continuare, acțiunilor menite să 
contribuie la o mai bună punere în valoare a potențialului cultural și turistic al 

județului, orientare materializată atât în finalizarea și inaugurarea unor investiții de 

referință, precum și în inițierea unor noi demersuri. 
Modernizarea infrastructurii de transport, percepută ca o necesitate pentru 

asigurarea unei dezvoltări economico-sociale durabile, dar și susținerea mediului de 
afaceri, cu scopul creării de locuri de muncă, au ocupat, de asemenea, un loc 

important pe agenda președintelui Consiliului Județean Dolj. Totodată, au fost 
urmărite îndeaproape demersurile pe care le presupune pregătirea proiectelor în 
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vederea accesării fondurilor nerambursabile în segmentul financiar 2014 – 2020, 
fiind semnate, de altfel, în această perioadă contracte de finanțare cu o valoare 

cumulată de 109,5 milioane de euro.  

În perioada de referință, au fost emise 2.212 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. 

 
SĂNĂTATE  

 

Sănătatea a continuat să constituie un domeniu investițional prioritar și în 
prima parte a mandatului curent, fapt relevat inclusiv de dimensiunea alocărilor 

financiare repartizate în acest sens. Astfel, prin proiectul bugetului pentru 2017, 
conducerea Consiliului Județean Dolj a propus plenului și a primit aprobarea pentru 

ca, din sursele proprii pentru dezvoltare ale instituției, cea mai mare parte să fie 
destinată sectorului sanitar: o sumă totală de 27.258.000 de lei, reprezentând peste 

46 la sută din total.  

Principalele demersuri finanțate în domeniul sănătății, în intervalul de 
referință, au gravitat în jurul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, una 

dintre cele mai mari unități sanitare din România, cu necesități investiționale în 
concordanță cu dimensiunea și complexitatea activității.  

Un obiectiv major, a cărui realizare a progresat vizibil în această perioadă, îl 
reprezintă Clinica de Cardiologie Intervențională și Chirurgie Cardiovasculară, 

demers cu o valoare totală estimată la 7.500.000 de euro, inclusiv TVA, pentru care 

finanțarea a fost asigurată din bugetul propriu al Consiliului Județean Dolj. În anul 
2017, a fost alocată o sumă de 2.115.000 de lei pentru lucrări la noua clădire 

destinată acestei structuri și la anexele funcționale ale sale, sumă căreia i se adaugă 
alte 9.020.000 de lei pentru asigurarea dotărilor.  

O provocare notabilă care a fost depășită în implementarea proiectului a 
constat în achiziționarea, de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, cu 

finanțare asigurată de Consiliul Județean Dolj, a echipamentului pentru angiografie 
destinat Clinicii de Cardiologie Intervențională și Chirurgie Cardiovasculară. Succesul 

procedurii este unul important, în condițiile în care, date fiind dimensiunile și 

cerințele impuse de specificațiile tehnice ale aparatului, de procurarea acestuia a 
depins finalizarea clădirii, lucrările de construire fiind încheiate în decembrie 2017.  

Noua clădire destinată Clinicii de Cardiologie Intervențională și Chirurgie 
Cardiovasculară este prevăzută cu două săli de operații și anexele acestora, zone de 

supraveghere și terapie intensivă, 10 saloane pentru pacienți, fiecare cu propriul 
grup sanitar, cabinete pentru medici și asistente, săli pentru echipamentul destinat 
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angiografiilor, tratament, sterilizare. Clădirea, cu o suprafață desfășurată de aproape 
2.300 de metri pătrați, are parter, etaj și o suprastructură din care se face trecerea 

în pasarela cu o lungime de aproximativ 75 de metri, care asigură conexiunea cu 

corpul principal de clădire al SCJU Craiova.  
O altă reușită semnificativă în derularea demersului privind Clinica de 

Cardiologie Intervențională și Chirurgie Cardiovasculară a fost marcată, în aprilie 
2017, de semnarea contractului de finanțare din fonduri europene pentru un proiect 

de 1.483.010 euro, depus în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria, în 
parteneriat cu Municipalitatea Kozlodui, Administrația Districtului Vratsa și Spitalul 

Clinic Județean de Urgență Craiova. Din valoarea totală, suma de 769.453 de euro 

revine părții române, fiind destinată dotării complete a uneia dintre cele două săli 
de operații ale noii structuri.  

Alte obiective conexe Clinicii de Cardiologie Intervențională și Chirurgie 
Cardiovasculară care au fost realizate în intervalul iunie 2016 – decembrie 2017 se 

referă la construirea depozitului pentru gaze medicale, alimentarea cu energie 
electrică, precum și instalarea grupului electrogen destinat deservirii 

echipamentelor medicale care trebuie să funcționeze fără întreruperi. Astfel, la 

finalul perioadei de referință, s-a încheiat prima etapă a acestui demers complex, 
etapă care a vizat crearea întregii infrastructuri construite.  

Al doilea demers strategic al Consiliului Județean Dolj, a cărui derulare a fost 
urmărită îndeaproape în prima parte a mandatului curent, a vizat continuarea 

proiectului de modernizare și extindere a Unității de Primiri Urgențe (UPU) a 
Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, investiție cu o valoare totală estimată 

inițial la 31.062.115 lei (7.002.596 de euro), inclusiv TVA. 

Inițiativa, pentru care a fost alocată, prin bugetul pentru 2017, o sumă de 
7.500.000 de lei, vizează cea mai aglomerată structură a SCJU Craiova, în cadrul 

căreia sunt tratate anual peste 130.000 de cazuri. Investiția va crește suprafața 
spațiilor destinate UPU de peste 4 ori, până la aproape 3.700 de metri pătrați, prin 

construirea a două imobile.  
În perioada de referință, a fost edificat principalul corp de clădire prin care se 

realizează extinderea, o construcție cu subsol, parter, etaj și o suprastructură de 
acces la pasarela care asigură conexiunea cu SCJU Craiova. Clădirea este prevăzută 

cu spații pentru trierea pacienților, module de consultații și terapie pentru diverse 

specialități, computer tomograf, laborator, dar și cu propriul bloc operator, 
conformat pentru intervenții specifice de urgență și traume, compus din două săli de 

operații și anexe funcționale. Imobilul include, de asemenea, un modul educațional 
format dintr-o sală multifuncțională, cu capacitatea de 80 de persoane, în care pot fi 

susținute cursuri, seminare sau conferințe. În privința corpului secundar de clădire, 
în decembrie 2017 stadiul lucrărilor la structura acestuia ajunsese la 70 la sută.  
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Continuarea investiției în reabilitarea spațiilor interioare ale Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Craiova, un demers inițiat în anul 2015 și abordat etapizat, 

etaj cu etaj, a ocupat un loc important pe agenda președintelui Consiliului Județean 

Dolj.  
În intervalul iunie 2016 – decembrie 2017, au fost finalizate lucrările la etajul 

VI (unde funcționează Clinicile Ortopedie și Chirurgie II) și la saloanele de la etajul II 
(Clinica de Interne) și au fost abordate spațiile de la etajul V (Clinicile Chirurgie I, 

Chirurgie oro-maxilo-facială și Chirurgie plastică), etajul VIII (Clinicile Obstetrică și 
Neonatologie) și etajul IX (Clinicile ORL Copii, Chirurgie pediatrică, Chirurgie toracică, 

Diabet, Neurologie, Endocrinologie). Valoarea totală a sumelor alocate din bugetul 

Consiliului Județean Dolj pentru investițiile încheiate sau aflate în derulare în 
această perioadă se ridică la 6.616.520 de lei. De asemenea, în intervalul de 

referință au fost atribuite contractele de lucrări pentru reabilitarea spațiilor de la 
etajul I al SCJU Craiova și au fost inițiate procedurile de achiziție publică pentru 

etajul X, precum și pentru secțiunea destinată cabinetelor medicale de la etajul II.  
Tot în această perioadă, a fost încheiat un acord de colaborare între Consiliul 

Județean Dolj, Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna și Fundația „Romanian Angel 

Appeal“, în vederea înființării unui centru destinat îngrijirii pacienților cu 
tuberculoză rezistentă la tratament, la unitatea sanitară din subordinea 

administrației județene. 
Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna a fost selectat de Ministerul Sănătății 

pentru implementarea proiectului, avându-se în vedere condițiile pe care le oferă 
unitatea sanitară, dotările de care dispune, precum și buna pregătire a personalului 

medical. Un alt argument a fost reprezentat de faptul că, la rândul său, Consiliul 

Județean Dolj și-a exprimat disponibilitatea pentru a susține financiar demersul, 
angajându-se să acopere toate cheltuielile legate de obținerea autorizațiilor și 

avizelor, de racordarea la rețelele de utilități, dar și de amenajarea căilor de acces, a 
drumurilor interioare și a unui parc destinat pacienților.  

Demersul va conduce la crearea celui de-al treilea centru de excelență din 
țară în acest domeniu și se desfășoară cu finanțare asigurată de Fondul Global de 

Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin intermediul Fundației 
„Romanian Angel Appeal“. 

În egală măsură, s-a urmărit susținerea activității Spitalului Orășenesc   

„Așezămintele Brâncovenești“ Dăbuleni, singura unitate sanitară din zona de sud-
est a județului, care asigură asistență medicală de specialitate pentru 75.000 de 

locuitori, fiind alocată prin bugetul pentru 2017 o sumă de 616.000 de lei, cea mai 
mare parte a ei destinată achiziționării de aparatură modernă, performantă.  
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INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT 
 

Perioada de referință a însemnat, pentru Aeroportul Internațional Craiova 

(AIC), finalizarea celui mai important demers derulat la acest obiectiv strategic al 
Consiliului Județean Dolj – proiectul cu finanțare europeană, în valoare totală inițială 

de 107.918.134 de lei (24.410.346 de euro), inclusiv TVA, pentru reabilitarea 
infrastructurii de mișcare.  

Investiția a inclus reabilitarea pistei de aterizare-decolare, lărgirea căii de 
rulare, extinderea platformei de îmbarcare-debarcare, dar și modernizarea 

instalației de balizaj, iar materializarea ei s-a tradus în creșterea gradului de 

siguranță și a capacității de operare a aeroportului. 
Rezultatele au devenit vizibile încă din 2016, când pe Aeroportul 

Internațional Craiova și-a început activitatea un nou operator, compania Ryanair, iar 
traficul de pasageri a cunoscut o creștere accentuată, până la 222.320 de persoane. 

Mai mult, în cursul anului 2017 s-a dezvoltat în mod semnificativ portofoliul de rute 
operate pe AIC, ajungându-se la 11 destinații internaționale către care se derulează 

curse regulate: Milano - Bergamo, Roma - Ciampino, Bologna, Veneția - Treviso, 

Barcelona, Madrid, Paris - Beauvais, Londra - Luton, Köln, Tel Aviv (operator: 
WizzAir) și Valencia (operator: Ryanair). Tot în această perioadă, compania WizzAir a 

alocat bazei stabilite la Craiova cea de-a doua aeronavă Airbus A320, tocmai pentru 
a susține creșterea notabilă a numărului de zboruri și de călători. De asemenea, în 

decembrie 2017, compania Prestige Tours – Calypso Tour a anunțat inițierea unei 
curse aeriene estivale către Antalya (Turcia), zborurile directe urmând să înceapă din 

data de 1 iunie 2018.  

Aeroportul Internațional Craiova a stabilit, în 2017, un nou record în ceea ce 
privește traficul de pasageri, înregistrând 447.227 de călători, de peste 2 ori mai 

mult decât în anul precedent.  
Intensificarea substanțială a activității a impus trecerea la o nouă etapă în 

dezvoltarea Aeroportului Internațional Craiova, fiind demarate procedurile în 
vederea extinderii terminalelor pentru plecări și pentru sosiri cu o suprafață 

construită desfășurată de 2.250 de metri pătrați, valoarea totală a investiției fiind 
estimată la 36.653.635 de lei (7.924.082 de euro). 

Consiliul Județean Dolj a continuat să susțină financiar completarea dotărilor 

de care dispune Aeroportul Internațional Craiova, prin bugetul pentru anul 2017 
fiind alocată o sumă totală de 5.412.000 de lei pentru achiziționarea unor 

echipamente impuse de evoluția spectaculoasă a traficului de pasageri (scară pentru 
îmbarcare-debarcare, degivror, bandă de bagaje pentru cala aeronavelor etc.), dar și 

pentru realizarea unor studii și documentații necesare pentru menținerea condițiilor 
de operare la nivelul exigențelor europene.  
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În ceea ce privește infrastructura de transport rutier, Consiliul Județean Dolj 
a reușit să obțină finanțare din fonduri europene pentru un demers în valoare totală 

de 169.355.115 lei (echivalentul a 37.634.470 de euro), inclusiv TVA, pentru 

modernizarea drumului județean 552 Craiova – Mofleni – Bucovăț – Terpezița – 
Sălcuța – Vîrtop – Caraula – Cetate, arteră care deservește o zonă cu peste 320.000 

de locuitori. 
Proiectul – primul depus, la nivelul regiunii Oltenia, în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020 – este unul complex, vizând modernizarea a 67,5 
kilometri de parte carosabilă, dar și lucrări precum realizarea acostamentelor, 

modernizarea a 9 poduri și a 31 de podețe, construirea a 11 podețe noi, amenajarea 

stațiilor de autobuz, a pistelor pentru biciclete, a trecerilor de pietoni și a punctelor 
de acces la proprietăți.  

De asemenea, în perioada de referință, au fost finalizate lucrările de 
reabilitare derulate la primul tronson al drumului județean 643D, arteră care 

asigură conexiunea cu județul Vâlcea, investiția fiind finanțată în cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală (PNDL). 

În octombrie 2017, au fost semnate contractele de finanțare din bugetul de 

stat, prin intermediul PNDL II, din fonduri aferente perioadei 2014 - 2020, pentru 4 
obiective de infrastructură rutieră ale Consiliului Județean Dolj: „Modernizarea DJ 

542 limita județului Olt - Zvorsca - Amărăștii de Sus - Amărăștii de Jos - Dăbuleni“, 
„Modernizarea DJ 606C Sârsca - Ștefănel - Gogoșu - Grecești - Secu - Argetoaia - 

limita județului Mehedinți“ (tronson), „Reabilitarea DJ 643D Bulzești - Prejoi - 
Înfrățirea - Frățila - limita județului Vâlcea“ (tronson) și „Eliminare zonă care prezintă 

risc de alunecare a benzii carosabile, cuprinsă între km. 33+200 - 33+500, la 

obiectivul de investiții DJ 643A“. Valoarea totală a finanțării obținute prin PNDL II 
este de 134.354.502 lei (echivalentul a 29.300.497 de euro), reprezentând cea mai 

mare sumă obținută de CJ Dolj printr-un program guvernamental.   
În intervalul de referință, Consiliul Județean a asigurat Societății pentru 

Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A., din subordine, o sumă totală de 40,6 milioane 
de lei, pentru întreținerea și îmbunătățirea rețelei rutiere. 

 
INFRASTRUCTURĂ ECONOMICĂ  

 

La High-Tech Industry Park Craiova, cel de-al doilea parc industrial înființat 
de Consiliul Județean Dolj, pe o suprafață inițială de peste 24 de hectare, perioada 

de referință a marcat începerea și derularea demersurilor necesare în vederea 
amenajării terenului și realizării rețelelor interioare și exterioare de drumuri și 

utilități (alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, alimentare cu gaze 
naturale, energie electrică, servicii de telecomunicații). 
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Interesul de care se bucură noua platformă economică în rândul 
investitorilor este relevat și de faptul că, în intervalul iunie 2016 – decembrie 2017, 

au fost încheiate contracte de închiriere sau de superficie cu 14 companii, care s-au 

angajat să deruleze investiții cu o valoare cumulată de aproape 8 milioane de euro și 
să creeze 706 locuri de muncă. Luând în calcul și angajamentele anterioare, High-

Tech Industry Park a reușit să atragă întreprinzători care și-au propus să realizeze 
investiții cu o valoare totală de aproape 10 milioane de euro și să genereze 1.006 

locuri de muncă.   
Pentru a consolida potențialul noului parc industrial și a răspunde interesului 

manifestat de investitori, Consiliul Județean Dolj a dat în administrarea High-Tech 

Industry Park Craiova, în septembrie 2017, o suprafață de 5,7 hectare de teren, în 
vederea extinderii. 

 
CULTURĂ, AGREMENT, TURISM 

 
Inițiativele în acest domeniu, în perioada de referință, au inclus finalizarea 

unor investiții emblematice, derulate fie cu finanțare din surse nerambursabile, fie 

cu fonduri din bugetul propriu al Consiliului Județean Dolj, dar și lansarea unor noi 
demersuri, menite să pună mai bine în valoare potențialul cultural și turistic al 

județului.  
Astfel, în iunie 2016, a fost dat în folosință Centrul Turistic pentru Agrement 

și Sport, construit în vecinătatea Aeroportului Internațional Craiova, în cadrul unui 
proiect cu valoarea totală de 16.111.997 de lei (3.661.817 euro), derulat prin 

intermediul Programului Operațional Regional 2007-2013. Complexul modern oferă 

posibilitatea practicării unei bogate game de sporturi, dar cuprinde și spații special 
amenajate pentru întreținere și relaxare, fiind prevăzut cu: teren pentru fotbal cu 

gazon natural, cu instalație de nocturnă și tribune, teren multifuncțional cu 
suprafață sintetică și cu marcaje pentru fotbal, volei, handbal, 2 terenuri pentru 

tenis de câmp, cu panouri pentru baschet, pistă de alergare cu groapă de nisip, 
perete pentru alpinism, săli pentru biliard, tenis de masă, fitness, forță, masaj, saună 

și conferințe.  
Centrul Turistic pentru Agrement și Sport, dat în administrarea Clubului 

Sportiv Județean Știința „U“ Craiova, este deschis publicului larg, întreaga 

infrastructură fiind disponibilă pentru închiriere. 
În august 2016, a fost inaugurat Centrul Transfrontalier de Informații și 

Comunicații Dolj – Vratsa, obiectiv gestionat de Biblioteca Județeană „Alexandru și 
Aristia Aman“ și înființat printr-un proiect cu valoarea totală de 3.280.442 de euro, 

depus în parteneriat cu Administrația Districtului Vratsa și cu Biblioteca Regională 
„Hristo Botev“ Vratsa, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România 
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- Bulgaria 2007-2013. Investiția a vizat reabilitarea completă a unei clădiri cu o 
arhitectură deosebită, în stil neoclasic, situată în municipiul Craiova – Casa 

Damianov, precum și dotarea acesteia cu echipamente performante și aplicații 

informatice moderne. Centrul astfel creat gestionează, în prezent, volumele și 
înscrisurile vechi și rare din colecțiile Bibliotecii Județene, asigurând transpunerea 

acestora în format digital, pentru a fi puse la dispoziția publicului larg, printr-un 
portal de internet.   

Tot la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman“, luna octombrie 2016 
a marcat inaugurarea „Bibliotecii exilului românesc la Paris“, întemeiată pe 

valoroasa donație de carte a academicianului Basarab Nicolescu și constituind, în 

același timp, fundamentul pentru o inițiativă mai amplă, privind crearea Muzeului 
Cărții și Exilului Românesc. Demersul s-a concretizat în elaborarea și depunerea 

unui proiect cu valoarea totală de 20.725.095 de lei (4.506.925 de euro), în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, contractul de finanțare fiind semnat 

în iunie 2017. Investiția va conduce la consolidarea și restaurarea Casei Dianu, din 
Craiova, imobil cu statut de monument istoric, precum și la procurarea dotărilor 

necesare pentru funcționarea viitorului muzeu, care va fi prevăzut cu spații pentru 

expoziții permanente și temporare, săli de cercetare și săli multimedia. 
Perioada de referință a marcat, la Muzeul Olteniei Craiova, finalizarea 

procesului de amenajare a expozițiilor permanente de la Secția de Istorie-
Arheologie, un demers investițional pentru care Consiliul Județean Dolj a alocat din 

bugetul propriu o sumă totală de aproximativ 800.000 de euro. În noiembrie 2016, a 
fost inaugurată expoziția „Oltenia Preistorică“, la subsolul clădirii, iar în mai 2017 

cea de la etaj, intitulată „Oltenia Rediviva“, marcând astfel încheierea cu succes a 

acestei inițiative complexe. Cele două expoziții se alătură spațiilor deja amenajate la 
parterul secției („Redescoperă Istoria“), creându-se cadrul pentru o incursiune 

interactivă în istoria regiunii, din Preistorie până la Revoluția din 1989, într-o 
manieră interesantă, care cuprinde numeroase elemente de butaforie, reconstituiri 

ale unor edificii vechi, precum și manechine cu echipament militar complet.  
Continuându-și misiunea asumată în spiritul conservării și punerii în valoare a 

patrimoniului construit, Consiliul Județean Dolj s-a asociat cu autoritățile locale din 
comunele Brabova și Cernătești, obținând prin intermediul Programului Operațional 

Regional 2014-2020 finanțare în valoare totală de 973.668 de euro pentru două 

proiecte. Demersurile vizează consolidarea, restaurarea și dotarea culelor din cele 
două localități, ambele fiind monumente istorice de interes național. Prin 

implementarea proiectelor cu finanțare europeană, Cula Izvoranu-Geblescu și Cula 
Cernăteștilor vor fi amenajate ca puncte muzeale și introduse în circuitul cultural și 

turistic, sub coordonarea Muzeului Olteniei Craiova.   
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INFRASTRUCTURĂ PENTRU SIGURANȚĂ PUBLICĂ  
 

Consiliul Județean Dolj a obținut, în decembrie 2017, finanțare din fonduri 

europene, în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria, pentru un proiect 
cu valoarea totală de 6.753.415 euro, depus în parteneriat cu Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență „Oltenia“ și Primăria Vratsa și având ca obiectiv dezvoltarea și 
îmbunătățirea sistemului de gestionare a situațiilor de urgență în regiunea 

transfrontalieră.  
Suma care revine părții române se ridică la 3.741.954 de euro și va asigura 

construirea și dotarea unei unități de intervenție în situații de urgență, în 

vecinătatea Aeroportului Internațional Craiova, precum și achiziționarea unor 
echipamente de înaltă performanță: o autospecială pentru stingerea incendiilor cu 

capacitatea de 12.000 de litri, o autospecială pentru stingerea incendiilor de 6.000 l, 
o autospecială cu capacitate sporită, de 4.500 l, echipată cu dispozitiv de 

descarcerare și prim ajutor, o ambulanță tip C, o ambulanță tip B, un vehicul pentru 
descarcerare și un sistem de încărcare cu spumă a bazinelor folosite în operațiuni de 

stingere a incendiilor. 

 
EDUCAȚIE ȘI TINERET 

 
În perioada iunie 2016 – decembrie 2017, Consiliul Județean Dolj a dezvoltat 

parteneriatul cu mediul universitar, fiind încheiate o serie de protocoale de 
colaborare cu instituții de învățământ superior, precum Facultatea de Drept, 

Facultatea de Medicină, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Inginerie Electrică, 

Facultatea de Agronomie, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de 
Horticultură, dar și cu Societatea Studenților Mediciniști Craiova. În acest mod, a 

putut fi oferită susținere financiară pentru organizarea unor evenimente 
importante, între care se numără Conferința Internațională Bienală a Facultății de 

Drept, Conferința de Chirurgie Româno-Sârbă, Conferința Internațională „Progrese 
în inginerie și management“, Conferința Internațională de Inginerie Mecanică, 

Conferința Internațională de Electricitate Teoretică și Aplicată, Conferința 
Internațională „Durable Agriculture - Agriculture of the Future“ și Congresul 

Internațional pentru Studenți și Tineri Medici.   

De asemenea, Consiliul Județean Dolj a continuat tradiția recompensării 
reușitelor în domeniul sportiv, în perioada de referință fiind alocați 100.000 de lei 

pentru premierea sportivilor și antrenorilor cu cele mai bune rezultate 
internaționale, în cadrul „Galei Sportului Doljean“, și aceeași sumă pentru premierea 

elevilor sportivi și a colectivelor tehnice care au înregistrat performanțe deosebite la 
acțiuni internaționale oficiale, în cadrul „Galei Sportului Școlar Doljean“. 
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Totodată, în cursul anului 2017, Consiliul Județean Dolj a alocat fonduri 
pentru premierea elevilor care au obținut media 10 la sesiunea iunie – iulie a 

examenului de bacalaureat și a oferit Direcției Județene pentru Sport și Tineret 

sprijin financiar pentru implementarea proiectului „Competiția Tinereții“.  
Intervențiile Consiliului Județean Dolj în sfera educației au avut și o 

însemnată componentă socială, în septembrie 2017 fiind alocată o sumă totală de 
195.000 de lei în vederea achiziționării de rechizite pentru preșcolarii proveniți din 

familii defavorizate, înscriși în programul național „Fiecare Copil în Grădiniță“.  
 

PROTECȚIA MEDIULUI  

 
Principalul demers derulat de Consiliul Județean Dolj în domeniul protecției 

mediului, în perioada de referință, a fost reprezentat de cel mai important proiect cu 
finanțare din fonduri europene implementat de instituție - realizarea Sistemului de 

management integrat al deșeurilor, cu o valoare totală de 236.566.467 de lei 
(53.612.797 de euro), inclusiv TVA.  

În octombrie 2017, a fost semnat ultimul dintre cele 7 contracte prin care s-a 

materializat această inițiativă complexă, contract care vizează furnizarea 
containerelor îngropate pentru colectarea deșeurilor în municipiul Craiova, precum 

și a utilajelor specifice necesare pentru gestionarea acestora, având o valoare de 
34.380.393 de lei (7.478.063 de euro), inclusiv TVA.  

Investiția include proiectarea și amenajarea, în zonele cu blocuri din Craiova, 
a 438 de platforme, pe care vor fi amplasate 729 de containere îngropate cu 

capacitatea de 5 metri cubi și 30 de containere de 3 metri cubi, destinate colectării 

selective a deșeurilor, precum și procurarea unui număr de 15 autospeciale, de 
diverse tipuri. 

În același timp, tot ca parte a proiectului „Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Dolj“, s-au încheiat lucrările de construire a stațiilor de sortare 

și compostare din Craiova (Mofleni), derulate în baza unui contract cu valoarea de 
43.129.470 de lei (10.199.642 de euro), inclusiv TVA, și au continuat investițiile de 

amenajare a stațiilor de transfer de la Calafat, Dobrești, Băilești, Filiași și a stației de 
compostare de la Calafat, realizate în cadrul unui contract în sumă de 55.696.610 lei 

(12.350.129 de euro), inclusiv TVA, care mai prevede și închiderea celor 3 depozite 

neconforme din Calafat, Filiași și Segarcea. 
În august 2016, au fost aprobate, prin ordin al ministrului Mediului, Apelor și 

Pădurilor, planul de management și regulamentul pentru ariile naturale protejate 
Coridorul Jiului, Confluența Jiu - Dunăre, Bistreț și pentru rezervațiile naturale Locul 

Fosilifer Drănic și Pădurea Zăval, marcând astfel finalizarea cu succes a unui proiect 
cu valoarea totală de 7.919.865 de lei (1.792.230 de euro), pentru care Consiliul 
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Județean Dolj a obținut finanțare din fonduri europene prin Programul Operațional 
Sectorial „Mediu“. 

În continuarea acestui demers, a fost înființat, tot în august 2016, Centrul 

Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă - instituție 
publică aflată în subordinea Consiliului Județean Dolj, al cărei principal obiectiv îl 

reprezintă implementarea măsurilor din planul de management și gestionarea 
acestei zone cu suprafața de peste 71.000 de hectare, declarate sit de importanță 

comunitară, datorită diversității biologice, a speciilor de floră și faună sălbatică 
periclitate, vulnerabile și rare, cu o deosebită valoare științifică și ecologică. 

 

REPREZENTARE INSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚIA CU AUTORITĂȚI EXTERNE  
 

În perioada iunie 2016 – decembrie 2017, președintele Consiliului Județean 
Dolj a deținut calitatea de membru al Comitetului European al Regiunilor (CoR) și a 

îndeplinit funcția de vicepreședinte al acestui for până în luna iulie 2017. În 
intervalul de referință, președintele CJ Dolj a participat la 4 sesiuni plenare ale CoR și 

la o reuniune a Biroului CoR, fiind prezent, totodată, la cea de-a 14-a reuniune a 

Comisiei pentru resurse naturale a CoR și la conferința organizată în acest context, 
cu tema „Smart Tourism: Innovation, Partnerships and Sustainability“. 

În iulie 2016, președintele Consiliului Județean Dolj a condus ședința de 
constituire a Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP), în cadrul căreia a fost 

ales președintele acestei structuri și au fost stabilite componența și conducerea 
celor trei comisii ale ATOP.   

În septembrie 2016, președintele Consiliului Județean Dolj a fost prezent la o 

întâlnire cu aproape 40 de secretari ai unor primării din 9 județe ale țării, 
participanți la cursurile pentru managementul situațiilor de urgență organizate de 

către Centrul Zonal de Pregătire pentru Protecție Civilă Craiova, al cărui sediu a fost 
recent modernizat și extins, printr-o investiție finanțată din bugetul administrației 

județene. 
În aceeași lună, președintele Consiliului Județean Dolj a luat parte la 

festivitatea organizată cu prilejul deschiderii anului școlar la Colegiul Național Militar 
„Tudor Vladimirescu“ din Craiova, eveniment care a marcat reluarea învățământului 

militar doljean după o perioadă de 18 ani.  

Tot în septembrie 2016, președintele Consiliului Județean Dolj a participat la 
manifestările organizate la Palatul Administrativ, pentru celebrarea Zilei Pompierilor 

din România, context în care au fost prezentate și echipamente achiziționate în 
vederea dotării Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Oltenia“, în cadrul 

unor proiecte cu finanțare europeană în valoare totală de aproape 17 milioane de 
euro, coordonate de către administrația doljeană. 
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În octombrie 2016, președintele Consiliului Județean Dolj a primit vizita 
academicianului Basarab Nicolescu, prezent la Craiova pentru inaugurarea bibliotecii 

dedicate exilului românesc din Paris, constituite la Biblioteca Județeană „Alexandru 

și Aristia Aman“, prin importanta donație de carte a reputatului savant. 
În noiembrie 2016, președintele Consiliului Județean Dolj a participat la 

ceremonia  dedicată centenarului „Șarjei de la Robănești“. 
În februarie 2017, președintele Consiliului Județean Dolj a participat la 

evenimentul prilejuit de începerea activității Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidență a Persoanelor Cerăt, cea de-a 47-a structură de acest fel din județ.    

În martie 2017, președintele Consiliului Județean Dolj a primit vizita 

ambasadorului extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse în România, 
Excelența Sa Valery Kuzmin. 

În aprilie 2017, președintele Consiliului Județean Dolj a fost prezent la o 
întâlnire de lucru desfășurată în localitatea Isvarna, cu participarea reprezentanților 

din conducerea administrațiilor județene Dolj și Gorj, a Primăriei Municipiului 
Craiova și a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., tema fiind reprezentată de realizarea 

celui de-al doilea fir de aducțiune a apei Isvarna – Craiova. 

În aceeași lună, președintele Consiliului Județean Dolj a prezidat ședința 
solemnă a CJ Dolj organizată la Palatul Administrativ, cu prilejul împlinirii a 25 de ani 

de la reînființarea instituției.  
Tot în aprilie 2017, președintele Consiliului Județean Dolj s-a întâlnit, la 

Palatul Administrativ, cu o delegație a municipalității din Lom (Bulgaria), condusă de 
primarul Penka Penkova, împreună cu care au fost stabilite principalele coordonate 

strategice în vederea atragerii de finanțare nerambursabilă prin proiecte comune, 

depuse în cadrul programului de cooperare transfrontalieră Interreg V-A România - 
Bulgaria. 

În iunie 2017, președintele Consiliului Județean Dolj a participat la 
evenimentul organizat la Palatul Administrativ, cu ocazia aniversării a 20 de ani de 

activitate a Consiliului Concurenței.    
În iulie 2017, președintele Consiliului Județean Dolj a primit vizita unei 

delegații formate din reprezentanți ai conducerii contingentului militar polonez 
dislocat la Craiova în vederea constituirii Brigăzii Multinaționale Sud-Est, ca parte a 

angajamentelor comune asumate în cadrul Summitului NATO de la Varșovia, din 

2016.  
La începutul lunii septembrie 2017, președintele Consiliului Județean Dolj a 

participat la deschiderea celei de-a 25-a Conferințe Anuale și Adunări Generale a 
Asociației Aeroporturilor din România, organizate la Craiova, context în care a fost 

evidențiată evoluția remarcabilă înregistrată de Aeroportul Internațional Craiova. 
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În aceeași lună, președintele Consiliului Județean Dolj a primit vizita 
participanților la cea de-a V-a ediție a Festivalului Mondial de Poezie „Mihai 

Eminescu“, care a reunit 50 de poeți, provenind din 45 de state. 

În octombrie 2017, președintele Consiliului Județean Dolj a luat parte la 
evenimentul ocazionat de vizita secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, la 

comandamentul Brigăzii Multinaționale Sud-Est din Craiova. 
În aceeași lună, președintele Consiliului Județean Dolj a participat, la Palatul 

Administrativ, la o întâlnire de lucru care a reunit factorii de la nivel local și național 
angrenați în implementarea proiectului privind construirea Spitalului Regional de 

Urgență Craiova.  

În ultima decadă din octombrie 2017, președintele Consiliului Județean Dolj 
a luat parte, la Teatrul Național „Marin Sorescu“, la manifestările organizate pentru 

a marca împlinirea a 70 de ani de la înființarea Universității din Craiova. 
În noiembrie 2017, președintele Consiliului Județean Dolj s-a întâlnit, la 

Palatul Administrativ, cu o delegație condusă de ambasadorul Republicii Federale 
Germane, Excelența Sa Cord Meier-Klodt, aflat la prima vizită în Craiova.  

Totodată, în perioada de referință, președintele Consiliului Județean Dolj a 

reprezentat instituția la o serie de manifestări și ceremonii militare dedicate 
comemorării unor evenimente istorice importante, precum Ziua Unirii Principatelor 

Române, Ziua Independenței de Stat a României, Ziua Drapelului Național, Ziua 
Imnului Național, Ziua Armatei României, dar și Ziua Independenței Poloniei. 

 
TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ ȘI RELAȚII PUBLICE  

 

În perioada iunie 2016 - decembrie 2017, au fost înregistrate la Biroul Relații 
cu Publicul – ATOP 184 de petiții, dintre care 120 au avut ca obiect atribuțiile 

instituției, 31 de petiții au făcut obiectul redirecționării spre alte autorități 
competente, 2 au fost clasate, iar alte 31 au privit diverse aspecte de activitate. 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 formulate 96 de cereri, dintre care 81 au fost rezolvate favorabil, iar 

15 au fost redirecționate. În perioada menționată, a fost depusă o reclamație 

administrativă, respinsă ca nefondată, și nu au existat litigii având ca obiect plângeri 
împotriva instituției Consiliului Județean Dolj, formulate în baza Legii nr. 544/2001. 

Nu au existat situații în care Consiliul Județean Dolj să fie acționat în justiție 
pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparența 

decizională în administrația publică. 
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În ceea ce privește activitatea Consiliului Județean Dolj, acesta s-a întrunit 
într-un număr de 24 de ședințe publice, din care 18 ordinare și 6 extraordinare, în 

cadrul cărora au fost adoptate 509 hotărâri. 

În această perioadă, aproximativ 650 de persoane s-au prezentat la 
audiențele acordate de către conducerea executivă a Consiliului Județean Dolj.  

 
 

 
 

Ion PRIOTEASA  

 
 

Președintele Consiliului Județean Dolj 
 

 


