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PROCES-VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 29.07.2021 

 

 

 

Şedinţa se desfășoară cu participare fizică și este deschisă de domnul Dorin Cosmin 

Vasile, Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.  

Din cei 36 de consilieri județeni lipsesc: Solomon Antonie, Bărăgan Stelian, Călin 

Cosmin-Petruț, Gîdea Constantin, Tiberiade Romeo și Văduva Fănel. 

 

* 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Bună ziua, stimați colegi! Suntem la ședința ordinară 

din luna iulie.   

Supun aprobării dvs. procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 

Dolj din data de 29.06.2021. 

Cine este pentru? – 30 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate (30 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Ordinea de zi a fost suplimentată cu 2 puncte de ultim 

moment: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Listei de investitii 

aferenta anului 2021 si a Listei de investiții multianuală ale R.A. Aeroportul 

Internaţional Craiova și Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 

bugetului local al judeţului Dolj pe anul 2021 şi modificarea listei sinteză a 

obiectivelor de investiţii pentru anul 2021. În ultimele zile un aparat de detectat lichide 

s-a defectat și automat vom modifica lista și la cerința serviciului de informații pentru că 

trebuie să fie tot timpul două aparate în funcțiune. Să fie un back up. La trecerea de 

frontieră trebuie acest control efectuat. La modificarea bugetului județului Dolj avem o 

sumă pe care am cerut-o pentru trimestrul III pentru a finanța  Direcția Copilului. Știm 

cu toții că suntem la limită cu sumele. Am solicitat și Guvernului, nu doar noi, ci 

majoritatea consiliilor județene, ca în ultimul trimestru să fie alocate sume pentru 

asistența socială. De asemenea, cred că și Spitalul  Nr.1 a modificat tot în sumele pe care 

le-am aprobat, dar au modificat pe capitole. 

Vă consult dacă cu privire la ordinea de zi cu punctele suplimentare sunt 

observații? Nu sunt. 

 Supun votului dvs. ordinea de zi prezentată cu completarea făcută. Cine este 

pentru? – 30 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 
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În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate ordinea de zi prezentată 

cu completarea făcută (30 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Dacă nu mai sunt intervenții intrăm în ordinea de zi și 

la punctul 1 avem: Depunerea jurământului prevăzut la art.117 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, de către supleantul al cărui mandat de consilier județean a 

fost validat prin încheiere civilă, pronunțată de Tribunalul Dolj în Dosarul 

nr.4527/63/2021. 

Doamna secretar are încheierea de la tribunal, o să o citească și apoi  domnul Badea 

este invitat la pupitru să depună jurământul.  

Doamna Anda Nicolae: Mulțumesc, domnule președinte! Prin încheierea 

pronunțată de Tribunalul Dolj la data de 06 iulie 2021 în Dosarul nr. 4527/63/2021 a fost 

validat mandatul de consilier județean al supleantului domnul Badea Marian. Această 

încheiere a rămas definitivă prin neapelare. Prin urmare îl invităm pe domnul Badea 

Marian să depună jurământul și totodată să-i înmânăm și insigna de consilier județean. 

Mulțumesc.    

 

* 

 

Consilierul județean supleant Badea Marian depune jurământul prevăzut la art.117 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare și îl semnează în două exemplare. Apoi i se 

înmânează insigna de consilier județean. 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Felicitări! Bine ați revenit! Sunteți membru vechi al 

consiliului. Intrați în locul doamnei consilier Marcinschi care era în comisia de 

specialitate nr. 2. În continuare veți face parte tot din comisia 2 și dumneavoastră.  

Reactualizăm comisiile cu domnul Marian Badea. 

Cine este pentru? – 31 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate ca domnul Badea Marian 

să facă parte din comisia de specialitate nr. 2 ”Organizarea și dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, monumente istorice” 

(31 de voturi). 

 

* 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 2 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj 

și Inspectoratul Școlar Județean Dolj, pentru premierea celor 6 elevi din județul 

Dolj care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională sesiunea iunie 2021, 

precum și la examenul de bacalaureat național, sesiunea iunie-iulie 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Da, domnul Irinei.  

Dl. Irinei Marian: Mulțumesc domnule președinte. Spuneam și data trecută și 

atunci când am propus acest proiect pentru promovarea elevilor cu rezultate deosebite, 

cu media 10 la examenul de evaluare națională sau la bacalaureat, dacă există o 

posibilitate, și aici m-am gândit, data trecută v-am propus să fie stimulați și diriginții, 

poate că ar fi o variantă să stimulăm profesorii la care elevii respectivi au susținut 

examenele și au obținut nota 10. Înțeleg că au 3 examene, 3 materii asta înseamnă 6 

profesori a câte 3 materii, 18 profesori. Dacă pe viitor am promova și profesorii, ar fi o 

recunoștință pentru dascăli și s-ar bucura foarte mult. Mulțumesc. Sper să găsesc 

îngăduința ca data viitoare să putem susține și un asemenea proiect. 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumesc. Nu ar fi asta o problemă. O să ne consultăm 

în perioada aceasta și cu domnul inspector general și cu doamna inspector general 

adjunct să găsim o soluție și nici nu vrem să pară că premiem doar română, matematică. 

Poate zic și ceilalți profesori că nu se dă evaluarea națională decât la română și 

matematică și restul nu contăm. Să continuăm și cu premierea profesorilor ai căror elevi 

obțin rezultate la olimpiade. Important e și un profesor care pregătește un elev la o altă 

disciplină și ajunge olimpic. Împreună cu dumneavoastră trebuie să nu creăm între 

cadrele didactice niciun sentiment de importanță mai mare pentru o anumită materie. 

Ideea e ok, o îmbrățișăm și așteptăm să facem împreună o propunere. Spuneți cam pe ce 

sistem am putea să mergem. 

Dl. Gîdăr Alexandru: Domnule președinte am vorbit cu colegul Irinei acum vreo 

3 ani, am vorbit și cu domnul fost președinte Prioteasa. Gândisem ceva care să poată 

cumva să mulțumească pe toată lumea să putem să avem și resursele bugetare. Este un 

calcul puțin cam complicat. O să rezolvăm această discuție și dacă există disponibilitatea 

bugetară chiar ar trebui făcută această stimulare a celor care au rezultate. O să revenim 

la proiect să-l mai simplificăm.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sigur. Găsim o soluție, nu asta ar fi problema. Nu sunt 

sute. 

Dl. Gîdăr Alexandru: Mulțumim pentru disponibilitate. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mai sunt alte observații? Nu sunt 
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 31 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 31 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 3 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj 

și Mitropolia Olteniei – Arhiepiscopia Craiovei pentru finanțarea continuării 

lucrărilor la proiectul ”Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul Craiovița Nouă”. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 6 cum a avizat? 

Dl. Alin Nicola: Comisia nr. 6 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Cu mențiunea că sunt bani pe care i-am acordat la 

început de an în buget. Acum au venit cu situațiile de lucrări și deconturi. Nu sunt bani 

în plus față de ce am prevăzut în luna aprilie când am aprobat bugetul. Sunt intervenții? 

Nu sunt.  

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 30 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 1 (Nedelescu Gheorghe). 

    În urma supunerii la vot, se aprobă proiectul de hotărâre prezentat  cu 30 de 

voturi ”pentru” și o abținere. 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 4 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea contului de execuție a bugetului propriu al județului Dolj pe primele 6 

luni ale anului 2021 și a contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și a 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 6 luni ale 

anului 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt.  

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 31 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 31 de voturi). 

 

* 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 5 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Dolj. 

Comisia nr. 5 cum a avizat?  

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 31 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 31 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 6 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de 

organizare și funcționare pentru Muzeul Olteniei Craiova. 

Comisia nr.4 cum a avizat?  

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil cu următorul amendament:  

“Prin anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare 

pentru Muzeul Olteniei Craiova, punctul 6 pe ordinea de zi, se stabilește componența 

Consiliului de Administrație din cadrul instituției, respectiv: 

  “Consiliul de Administrație al Muzeului Olteniei Craiova se constituie din 9 

membri, desemnați după cum urmează: Managerul Muzeului Olteniei Craiova; 7 

membri, desemnați de către Manager, prin Decizie; 1 membru, desemnat prin Dispoziție 

de către Președintele Consiliului Județean Dolj.” 

Ținând cont de faptul Legea nr. 311/2003 - Legea muzeelor şi a colecţiilor publice 

republicată, cu modificările și completările ulterioare nu condiționează componența 

Consiliului de administrație din cadrul muzeelor, Comisia nr. 4 din cadrul Consiliului 

Județean Dolj – Activități Științifice, Învățământ, Sănătate, Cultură, Tineret și Sport, 

întrunită la data de 26.07.2021, a avizat regulamentul de organizare și funcționare 

înaintat de Muzeul Olteniei Craiova, cu următorul amendament:  

“Consiliul de Administrație al Muzeului Olteniei Craiova se constituie din 9 

membri, desemnați după cum urmează: Managerul Muzeului Olteniei Craiova; 6 

membri, desemnați de către Manager, prin Decizie; 2 membri, desemnați prin Dispoziție 

de către Președintele Consiliului Județean Dolj.”” 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții?  
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Dna. Mihaela Jianu: Amendamentul în forma inițială pe care eu l-am propus a 

fost ca din cei 7 membrii numiți de către președintele consiliului de administrație să 

rămână 4 desemnați de către președintele consiliului de administrație și 3 să fie aleși 

prin vot secret de către angajații instituției. Nu a trecut sub această formă amendamentul 

ci în cadrul comisiei a ajuns în forma aceasta care a fost prezentată aici.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Alte intervenții? Nu sunt 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu amendamentul propus. Cine 

este pentru? – 31 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat cu amendamentul propus ( 31 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 7 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării regulamentului de organizare și funcționare pentru Școala 

Populară de Arte și Meserii” Cornetti. 

Comisia nr.4 cum a avizat?  

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 31 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 31 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 8 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico-

Socială Plenița. 

Comisia nr.4 cum a avizat?  

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 31 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 31 de voturi). 
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* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 9 avem: Proiect de hotărâre privind 

darea în folosință gratuită către Distribuție Oltenia S.A. a unei rețele electrice aflată 

în domeniul public al județului Dolj, situată în Craiova, Calea București, nr.325 C. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Lucian Scărlătescu: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 31 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 31 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 10 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI – pentru obiectivul de 

investiții ”Modernizare DJ 652B, DN 65C – Călinești, lim. Jud. Olt, km 0+000 – 

4+430”. 

Comisia nr. 2 cum a avizat? 

Dl. Marian Marin: Comisia nr. 2 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Da, domnul Irinei.  

Dl. Irinei Marian: Mulțumesc domnule președinte. Salut și eu acest proiect, 

introducerea lui pe ordinea de zi. Chiar dacă e un pas mic, vă amintiți la constituirea 

bugetului, am solicitat introducerea acestui proiect și susținerea lui. Mă uitam în raportul 

de specialitate, spun pași mici pentru că din 2001 de când a fost făcută nota conceptuală 

și termenul de proiectare, abia acum am reușit să-l introducem pe ordinea de zi. Sper să 

găsiți și resursele pentru că știu că este costisitor și vă spun că nu o să scăpați de mine 

nici la următoarea rectificare deoarece comunitatea de acolo chiar are nevoie de acest 

drum. Este o rușine pentru județul Dolj pentru că la limita cu Oltul este asfaltat, de când 

începe județul Dolj nu există asfalt. Drumul este impracticabil chiar pentru cei care au 

probleme medicale și au nevoie să vină acolo o salvare. Mulțumesc, e un pas. Mă bucur 

că azi aprobăm faza DALI și este pe ordinea de zi. Repet, trebuie să aveți înțelepciunea 

și să găsim o sursă de finanțare ca să putem să susținem acest proiect. Mulțumesc. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumim și noi. Este acel proiect pe care și domnul 

președinte Prioteasa ni-l dădea ca exemplu când ne vorbea de modificarea legislației 

achizițiilor publice. Am stat în instanță nu știu cât cu licitația aceasta contestată de firma 
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care s-a clasat pe locul 11. Asta nu neapărat că am venit mai târziu cu el, dacă sunt bani 

noi oricum vom merge mai departe cu pașii pentru licitație publică. Bani să fie la 

rectificare.  

Sunt alte intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 31 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 31 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 11 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI – pentru obiectivul de 

investiții ”Modernizare DJ 606 Breasta (DJ 606) – Obedin – Mihăița – Potmelțu – 

Coțofenii din Dos – Scaiești – Valea lui Pătru – Salcia – Argetoaia – (DJ 606C) – 

Iordăchești – Piria – Jud. MH, km 0+000 – 43+226”. 

Comisia nr. 2 cum a avizat? 

Dl. Marian Marin: Comisia nr. 2 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt două drumuri, cele mai mari drumuri la ora actuală 

ca lungime care nu au intrat încă în reabilitare. Este acest drum Craiova - Breasta – 

Argetoaia și drumul Mischii – Pielești – Teslui – limita județului Olt. Pe ambele le 

pregătim pentru programul operațional regional care sperăm ca anul acesta sau începutul 

anului viitor vor fi deschise. Deci două drumuri pe care le depunem pe proiecte 

europene. Sunt și mari, peste 40 de km, numai banii europeni ne ajută ca să le facem.  

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 31 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 31 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 12 avem: Proiect de hotărâre privind 

constituirea comisiei pentru stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul 

S.C. COREALIS S.A.. 

Comisia nr. 6 cum a avizat? 

Dl. Alin Nicola: Comisia nr. 6 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Este acea procedură care nu știu de ce a rămas la noi, la 

consiliul județean. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 31 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 31 de voturi). 

 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 13 avem: Proiect de hotărâre privind 

modificarea arondării actuale a activităților de evidență a persoanelor pentru 

localitatea Coșoveni. 

Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Lucian Scărlătescu: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 31 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 31 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 14 avem: Proiect de hotărâre privind 

modificarea arondării actuale a activităților de evidență a persoanelor pentru 

localitatea Ghercești. 

Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Lucian Scărlătescu: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 31 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 31 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La primul punctul suplimentar avem: Proiect de 

hotărâre privind aprobarea rectificarii Listei de investitii aferenta anului 2021 si a 

Listei de investitii multianuală ale R.A. Aeroportul Internaţional Craiova. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: Am explicat-o, sunt 60000 de euro cât costă un aparat 

de detectare a lichidelor, trebuie să avem două aparate. Acum este unul de generație mai 

veche, unul s-a defectat. Și bineînțeles și serviciul român care face acest lucru la trecerea 

frontierei trebuie să aibă. Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 31 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 31 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La al doilea punct suplimentar avem: Proiect de 

hotărâre privind aprobarea modificării bugetului local al judeţului Dolj pe anul 

2021 şi modificarea listei sinteză a obiectivelor de investiţii pentru anul 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil cu următorul amendament: 

„Cu adresa nr. 3976/27.07.2021 Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Craiova  

a solicitat următoarele modificări în cadrul transferurilor pentru finanţarea investiţiilor, 

astfel: 

- diminuarea cu suma de 360 mii lei a poziţiei „Proiectare şi execuţie alimentare cu 

energie electrică "Extindere terminale plecări/sosiri la Aeroportul Internaţional 

Craiova”, deoarece în urma Studiului de Soluţii Varianta II elaborat de S.C. Engineering 

Guid şi Avizului CTE nr. 4393/16.06.2021 Varianta II emis de Distribuţie Energie 

Oltenia, pentru Etapa I de dezvoltare a aeroportului, s-au înregistrat economii faţă de 

valoarea estimată a  investiţiei; 

- alocarea sumei de 360 mii lei pentru poziţia nouă „Echipament de detectare a 

urmelor de explozibili – ETD”, deoarece este necesară achiziţionarea unui nou 

echipament de detectare a urmelor de explozibili – ETD, care să asigure derularea cu 

operativitate a controlului de securitate al pasagerilor, articolelor transportate de către 

aceştia şi a bagajelor de cabină/cală. 

Lista sinteză a obiectivelor de investiţii pentru anul 2021, pe grupe de investiţii şi 

surse de finanţare se va modifica în mod corespunzător.”. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Lucian Scărlătescu: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Aici vă spuneam de procedura prin care am solicitat 

trezoreriei și ne-a fost aprobat ca banii din trimestrul IV să vină în trimestrul III  pentru 

asistență socială, pentru DGASPC. Bani sunt cam până spre finalul lui septembrie și 

ultimul trimestru este descoperit. De asemenea spitalul județean a modificat lista de 

investiții din ce am aprobat în iarnă: de la tuburi de oxigen, alte genuri de conexiuni în 

același capitol și tot pentru același obiectiv dar la lucrări au găsit alte probleme.  
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Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu amendamentul adus. Cine este 

pentru? – 31 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat cu amendamentul adus ( 31 de voturi). 

 

* 

 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul diverse, domnul Marian Irinei. 

 Dl. Marian Marin: Mulțumesc. Am o propunere pe care, domnule președinte, vă 

rog să o supuneți votului consiliului județean, colegilor noștri, aceea ca începând cu 

ședința următoare ședințele consiliului județean să fie transmise live pe pagina de 

Facebook a consiliului județean. Eu zic că trebuie să dăm dovadă de transparență, tehnic 

se poate cred lucrul acesta. Sunt convins că doljenii sunt interesați de deciziile pe care 

noi le luăm aici la fiecare ședință. Cred că e de bun augur să fie transmise aceste ședințe. 

Vă rog să supuneți votului și sper eu să găsim înțelegere din partea colegilor, până la 

urmă dăm dovadă de transparență în ceea ce înseamnă deciziile noastre luate aici. 

Mulțumesc.  

  Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumesc și eu! Noi oricum avem și portalul județului 

în refacere.  

 Dl. Adrian Burtescu: Țin să vă anunț pe această cale că pagina de internet a 

consiliului județean se va modifica începând de la sfârșitul lunii septembrie, octombrie, 

nu știm sigur. Va fi un portal, va fi prevăzut cu tot ceea ce trebuie depus online pentru 

serviciile pe care le oferă consiliul județean pentru populație. Legat de acest streamer 

live care se poate face tehnic și pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Dolj, se 

poate face tehnic și pe pagina de Youtube, în cazul în care dorim să și păstrăm aceste 

live-uri. Putem să încorporăm un streamer live și pe acest portal. Ceea ce este important 

pentru dumneavoastră și trebuie să luați în considerare: cum vreți să faceți acest live? Un 

live fix, adică se vede o imagine de ansamblu, sau facem un live focusat care se face 

printr-o cameră care se focusează pe persoana care vorbește. 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Deja ai intrat în detalii, mai multe camere sau o cameră. 

 Dl. Adrian Burtescu: Atunci există niște echipamente mai speciale și noi le vom 

achiziționa. Nu sunt niște investiții foarte mari, dar depinde de dumneavoastră cum doriți. 

O prezentare generală a ședinței sau focusată pe persoana care vorbește. 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Amănuntele tehnice ok, nu va fi problemă de 

echipamente. Dacă printre domnii consilieri e cineva care are vreo părere. Nu este subiect 

de hotărâre a consiliului județean, dar putem să luăm împreună o hotărâre de a face. Dacă 

considerați că ideea e ok noi putem da drumul și se poate lucra tehnic. Dacă nu avem 

nicio obiecție considerăm că am hotărât să avem transmisiuni live. Și înainte cred că erau 

televiziuni care transmiteau live ședința. Bun. Vă rog, doamna Stănculescu. 
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 Dna. Anișoara Stănculescu: Mulțumesc domnul președinte. Pentru că astăzi este 

ziua imnului național cred că era bine să fi început cu ascultarea a cel puțin 3 strofe sau 

măcar acum la sfârșit pentru că imnul național Deșteaptă-te Române, de fapt nu e doar 

un imn pe care noi îl sărbătorim în fiecare an la 29 iulie, ci este un apel la conștiința 

noastră pentru a îndeplini destinul neamului nostru. Vă mulțumesc. 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Doamna consilier ați fost invitată la ceremonia de azi 

dimineață și nu ați venit. Într-adevăr, poate ar fi trebuit să începem cu imnul național, dar 

ceremonia a fost desfășurată, organizată de prefectură, toți am fost invitați și pe grupul 

de consilieri chiar transmitem aceste invitații.  

 Mulțumim. Concediu plăcut celor care intră în concediu și la finalul lunii august 

ne vedem în ședința ordinară cu mențiunea că dacă va fi nevoie de o ședință extraordinară 

pentru un proiect european vă solicităm prezența înainte. 

Se încheie lucrările ședinței. 

 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

 

         DORIN COSMIN VASILE       ANDA NICOLAE 

 

 


