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PROCES-VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 29.06.2021 

 

 

 

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

Vasile, Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj. La ședință a participat online doamna 

consilier Stănculescu Anișoara. 

Din cei 35 de consilieri județeni lipsesc: Neațu-Breciugă Mihail Adrian, Bosoancă 

Silviu-Cosmin și Gătejescu Alexandru-Florian. 

 

* 

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

din luna iunie.   

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

Dolj din data de 24.05.2021. 

Cine este pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate (33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Ordinea de zi a fost suplimentată cu un punct de ultim 

moment: Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare acordat 

D.G.A.S.P.C. DOLJ, şi însuşirea propunerii de concesionare a terenului în 

suprafaţă de 766,00 mp, situat în Craiova, str. Corneliu Coposu, nr. 107A (fost 107). 

L-am introdus pentru a nu pierde termenul pe legea concesiunilor. Este vorba de un teren 

pentru sediul Colegiului Medicilor.   

Vă consult dacă cu privire la ordinea de zi cu punctul suplimentar sunt observații? 

Nu sunt. 

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

pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate ordinea de zi prezentată 

cu completarea făcută (33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Nu putem să spunem decât la început că este ziua 

domnului Călin Cosmin Petruț și a domnului Octavian Paul Stanciu. Le spunem: La mulți 

ani!  
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* 

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

la punctul 1 avem: Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte 

de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier județean al 

doamnei Marcinschi-Moanță Adriana-Lorena, precum și constatarea vacantării 

locului de consilier județean. 

Comisia nr. 5 cum a avizat? 

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

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

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

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

* 

 

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

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc 

”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni. 

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? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile 

al Școlii Gimnaziale Speciale ”Sf. Mina” pe anul 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. 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. Doamna directoare vă 

felicităm pentru că este vorba de bani europeni și ați semnat un contract: “Creativitate 

în Educația Școlară”. Felicitări! 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea suplimentării bugetului general al județului Dolj, pe anul 2021 și 

modificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. Se suplimentează cu punctul 

anterior și de asemenea sunt fonduri alocate către Spitalul Județean. Au făcut o anumită 

economie la masa de operații și modificăm lista de investiții să poată cumpăra alte 

aparaturi, alte echipamente medicale. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea modificării statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie 

Leamna. 

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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

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

aprobarea modificării statului de funcții pentru Biblioteca Județeană ”Alexandru 

și Aristia Aman”. 

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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea ”Documentației pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de 

proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului 

județului Dolj alocate pentru activități nonprofit”. 

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: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova să 

voteze în adunarea generală a acționarilor unele măsuri. 

Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

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

Dl. Alin Nicola: Comisia nr. 6 aviz favorabil. 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Dacă nu, avem un amendament pentru 

acest punct și pentru următoarele 3: Având în vedere cerințele de natura procedurala 

impuse de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj referitoare la 

operarea modificărilor intervenite cu privire la administratorii neexecutivi ai societăților 

pe acțiuni la care județul Dolj este acționar, se impune completarea art. 35 din contractul 

de mandat, anexa la prezentul proiect de hotărâre, cu includerea cazurilor prevăzute de 

art. 34 intre cazurile de revocare a mandatului administratorilor neexecutivi.  

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu acest amendament. Cine este 

pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu amendamentul propus ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

mandatarea împuterniciților județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de 

Drumuri și Poduri Dolj S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor 

unele măsuri. 

Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

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

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Da vă rog. 

Dl. Cosmin Călin: Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu are legătură strict cu 

punctul de pe ordinea de zi. Aș vrea să discutăm o problemă pe care probabil și 

dumneavoastră ați întâlnit-o în această perioadă. Este vorba de lucrările la drumul 

Craiova – Cetate care merg într-un ritm foarte lent. Aceste două firme măcar pe această 

porțiune să lucreze mai rapid. Mai avem un pic și se termină drumul expres și noi tot 

stăm. S-a distrus drumul de la Sărbătoarea. Ați văzut probabil pentru că în perioada 

aceasta ați fost pe acest drum. Datorită acestor lucrări acest drum s-a distrus pentru că 

el nu este prevăzut pentru tonajul care s-a lucrat acolo. Aș vrea să le chemați pe aceste 

două firme, totuși sunteți contractanții lor, să vedem ce facem cu acest drum. Ei o să 

termine lucrarea în partea aia și o să ne lase să plătim noi, consiliul județean, pentru a 

repara drumul. Nu este în regulă pentru că drumul a fost distrus de ei. Aceasta este prima 

problemă. În al doilea rând trebuia să se organizeze în așa fel încât să ne lase pe un sens 

nu să facă drumuri ocolitoare. Și cu podul avem aceeași problemă. Eu știu că sunt 

cheltuieli dar când ai venit și ai câștigat o licitație trebuie să ți le prevezi în caietul de 

sarcini. O să ajungem să se închidă podul, ceea ce nu este în regulă. O firmă serioasă 

ocolește podul. Nu trebuie închis podul. O să fie o problemă și o să sară toată lumea în 

capul nostru. O să căutăm să ocolim 20 de km ceea ce nu e în regulă. Rugămintea mea 
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este să avem o discuție cu ei ce facem cu acel drum, cu acea porțiune care este distrusă. 

La Sărbătoarea este distrus. Au săpat acolo, sunt anumite capcane. Noi am fost mai des 

și le învățasem dar cine nu le știe, credeți-mă că sigur își strică mașina. Rugămintea ar 

fi ca până la ședința următoare să veniți cu o soluție ce facem cu acel drum pentru că 

dacă lucrurile rămân așa nu e bine. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumim. Categoric drumul Leamna – Sărbătoarea are 

anumite porțiuni total distruse și trebuie să facem o evaluare ca în zonele respective să 

remedieze. Serpentinele, dacă ține vremea, în perioada următoare pe dealul Bucovățului 

se va turna asfalt. La pod va trebui să avem o abordare altfel. Nu va fi închis podul 

permanent pe ambele sensuri. Va fi o alternanță a sensurilor. Atunci când vor fi lucrări 

care vor bloca ambele sensuri se va face pe o durată orară, de exemplu de la 10 la 12 

sau de la 22 la 24, cât să nu afectăm accesul către localitățile de acolo. Avem și Spitalul 

Leamna, nu putem să-l lăsăm. 

Dl. Cosmin Călin: Ideea este că aceste firme trebuie să înțeleagă că au câștigat o 

licitație și sunt niște autorități locale și județene care le verifică. Trebuie să respecte 

legislația în vigoare nu să facă ei ce vor. Mulțumesc. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumim. Vă dați seama că nu o să facă ce vor. Nu o 

să le semnăm ce vor ei. Mai sunt alte intervenții?  

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu același amendament propus 

la punctul 8. Cine este pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu amendamentul adus ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park 

Craiova S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor unele măsuri. 

Comisia nr.3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

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

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

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu același amendament propus 

la punctul 8. Cine este pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu amendamentul adus ( 33 de voturi). 

 

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

mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. să 

voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor unele măsuri. 

Comisia nr.3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

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

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

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu același amendament propus 

la punctul 8. Cine este pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu amendamentul adus ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

numirea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul 

Internațional Craiova. 

Comisia nr.3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

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

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. Dacă nu, avem un 

amendament pentru acest punct: având în vedere cerințele de natură procedurala impuse 

de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj referitoare la operarea 

modificărilor intervenite cu privire la administratorii neexecutivi ai societăților pe 

acțiuni la care județul Dolj este acționar, se impune completarea art. 31 din contractul 

de mandat, anexa la prezentul proiect de hotărâre, cu includerea cazurilor prevăzute de 

art. 30 intre cazurile de revocare a mandatului administratorilor neexecutivi. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu acest amendament. Cine este 

pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu amendamentul adus ( 33 de voturi). 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Doamna secretar m-a făcut atent că trebuia să vă supun 

la vot și componenta variabilă pentru ultimele 5 puncte, practic indemnizația membrilor 

consiliului de administrație la toate unitățile. Rămâne la fel ca și până acum. Dacă sunteți 

de acord. Cine este pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate (33 de voturi) ca 

remunerația fixa a administratorilor S.C. Parc Turism S.A., Societății pentru 

Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., S.C. High-Tech Industry Park Craiova 
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S.A., S.C. Parc Industrial Craiova S.A. și Regiei Autonome Aeroportul 

Internațional Craiova să rămână la fel ca și până acum. 

 

 

* 

 

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

acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ în vederea luării unor măsuri. 

Comisia nr. 2 cum a avizat? 

Dl. Cosmin Gîdea: Comisia nr. 2 aviz favorabil. 

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

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

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

mandatarea ADI ECODOLJ pentru aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul 

nr. 370/22.05.2018 ”Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități 

componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul 

deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației 

de sortare și transfer Goicea” și a tarifelor aferente. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 2 cum a avizat? 

Dl. Cosmin Gîdea: Comisia nr. 2 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Vă rog. 

Dl. Cosmin Gîdea: Cosmin Gîdea, PRO România. Domnule președinte, domnule 

vicepreședinte, doamna secretar, stimați colegi, la acest punct aș avea două întrebări. Se 

știe că în cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor s-au investit foarte 

mulți bani într-o stație de sortare modernă, câteva milioane de euro, iar ea este 

nefuncțională având în vedere conflictul dintre firma Iridex și Eco Sud. Știm cu toții că 

din cauza acestui lucru stația de sortare de la Goicea va prelua o parte din deșeurile din 

municipiu. Vreau să lămurim dacă stația de la Goicea va opera cu privire la acest flux 

de deșeuri numai pe o perioadă scurtă având în vedere această situație. Întrebarea este 
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cât va mai dura situația în ceea ce privește stația modernă de la Mofleni? A doua 

întrebare: având în vedere containerele depozitate pe domeniul public în caz de 

deteriorare parțială sau totală a acestora sau a furtului dacă costurile de acoperire a 

acestor inconveniente va ajunge către cetățeni, cine le va suporta? Mulțumesc. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Stația de la Mofleni este în curs de autorizare chiar dacă 

este licitație pentru operarea celor 5 stații și clasica noastră procedură românească cu 

contestații și așa mai departe. Le vom da în administrarea serviciului de salubritate al 

consiliului județean. Vor fi operate de către noi până când se va atribui. Documentația a 

fost pusă la agenția de mediu acum 2 săptămâni. Urmează procedurile și ar trebui ca în 

august, sperăm noi, să înceapă să fie operaționale. Până în august, pentru o lună și ceva, 

preia Goicea apoi va fi totul dus la Mofleni. Nu știu exact cine suportă costul când se 

deteriorează acele igluuri vreți să spuneți.  

Dna. Dir. Adela Plăcintescu: După ce vor fi preluate... 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Nu vorbim de când vor fi preluate, vorbim acum de cele 

care sunt deja în localități, unii le mai sparg. 

Dna. Dir. Adela Plăcintescu: Acestea sunt bunuri de retur și sunt obligația 

operatorului de validare de a le asigura. Sunt asigurate și dacă se strică sau deteriorează 

pe asigurare se repară. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Ok. Deci pe asigurare, reparația sau înlocuirea o face 

operatorul. Domnul consilier. 

Dl. Cosmin Călin: Tot vorbim de aceste deșeuri, mai avem un pic și facem un 

mandat întreg de când vorbim. La fiecare ședință vorbim că o să găsim soluții pentru că, 

nu vă supărați, în județ este un haos pe această parte de deșeuri. Vin oamenii pe acolo, 

nu se știe la ce oră vin, la unii ia gunoiul, la unii le aruncă sacii peste gard și nu le spune 

nimeni ce să facă. Aș vrea să știu și eu, totuși, ADI Oltenia în afară de faptul că încasează 

niște bani era vorba că faceți niște proiecte pilot. Facem niște măsurători, venim cu 

soluții. Ce mai fac ei acolo până la urmă cu acest haos? Să zicem că în Craiova este 

puțin mai bine, dar in județ nu știu cum o să se rezolve. O să fie o grămadă de facturi 

care nu o să poată fi plătite și în afară de  a tăia factura, o ia și o plimbă și o dă mai 

departe nu se vede altceva. Mulțumesc. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumesc și eu. E mult spus haos. Până la urmă, 

fiecare localitate are un program, fiecare unitate administrativ-teritorială este abordată 

în funcție de planificări. Fiecare mașină care intră într-o comună este urmărită pe GPS 

și primarul are posibilitatea de a vedea și dacă maşina a abordat toate străzile. S-a 

întâmplat în Urzicuța să nu ia ceva și l-am amendat rău de tot, o să ne spună Adela. De 

fapt, a amestecat deșeurile reciclabile cu cele pe care le-au colectat selectiv. Partea de 

colectare selectivă va trebui să o gândim împreună, să cadă mai bine în județ. Craiova 

are și își permite să plătească încă o mie de containere de colectare selectivă. Trebuie 

pentru județ să facem o altă strategie, pentru că vedem cum sunt puse aceste containere, 

la sute de metri de gospodărie. Și ar trebui ca fiecare cetățean să primească saci 
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individuali. Sunt 20 de localități care au intrat în acel program cu saci pentru colectarea 

selectivă și s-a văzut ca și cantități. Avem programul pilot care a început cu Ostroveni, 

acum suntem în Băilești, urmează Calafat și Călărași. Tocmai cu cântărirea la fiecare 

gospodărie, apoi facem analiză și toți primarii decid care sistem este mai bun. Deja două 

localități sunt abordate urmează următoarele două. Ce mai face ADI ECODOLJ e 

doamna directoare aici și o puteți întreba punctual. 

Dl. Cosmin Călin: Asta am vrut și chiar mi-ați adus aminte pentru că aș vrea să 

știu dacă ei au mașini cu compartimente separate? Pentru că oamenii din județ mi-au 

spus că aruncau la comun sacii și gunoiul menajer. Întrebau de ce să se chinuie să le 

selecteze dacă ei le iau și le aruncă în același loc. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Credeți-mă că sunt interesați și ei să le colecteze selectiv 

deoarece primesc bani.  

Dna. Dir. Adela Plăcintescu: Rolul asociației de dezvoltare intercomunitară este 

în esență acela de a monitoriza operatorii serviciului de salubrizare, în speță IRIDEX și 

ECO SUD. Faptul că se refacturează niște servicii este un fel de acțiune adiacentă 

prestării serviciului și rolului pentru care am fost creați. Noi tot timpul analizăm situația 

particulară din fiecare localitate în parte și de la caz la caz când sunt sesizări începem să 

verificăm dacă este adevărat ce se spune. Mașinile care colectează deșeurile reziduale, 

care au fost puse la dispoziție prin proiect la operator de către consiliul județean,  au 

GPS toate. Și cele de reziduale și cele de reciclabile. Nu se duce niciodată o mașină 

destinată reciclatului să colecteze rezidual. Acest lucru se poate verifica. S-a întâmplat 

odată și am aplicat o penalitate contractuală la IRIDEX. Acum câteva luni când au 

colectat și de la o localitate și de la alta. De curând, într-adevăr, la Urzicuța a fost un 

incident și, la fel, am aplicat penalitate contractuală. Rolul nostru este să monitorizăm 

modul în care se respectă cerințele din caietul de sarcini și din contract operatorii, atât 

IRIDEX cât și ECO SUD. La orice sesizare putem verifica pe GPS dacă s-a întâmplat. 

Au fost multe cazuri când s-a solicitat din partea primăriilor să verificăm prestarea 

serviciilor. De câte ori se modifică legea facem tot ce putem ca să ne adaptăm la ea și să 

facem investițiile care trebuie pentru că se modifică de la an la an legislația pe mediu. 

De la an la an există ținte din ce în ce mai mari pentru colectarea reciclabilelor și mai 

mici pentru deșeurile reziduale. Gândim strategii în sensul ăsta. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Pare mulțumit dar nu prea. 

Dna. Dir. Adela Plăcintescu: Eu pot să pun la dispoziție, puteți să vedeți ce s-a 

întâmplat în orice localitate. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Fiecare primar care sesizează trebuie să spună ziua și 

trimitem exact schița pe unde a umblat mașina. Dacă a intrat la cineva să-și facă vreun 

ciubuc, vezi că a ieșit de pe străzile tale, dacă n-a intrat pe vreo stradă și a rămas gunoi 

neridicat nu e vorba neapărat de firmă, până la urmă și un șofer. Odată ce este peste tot 

GPS ar trebui să știm pe unde a intrat și pe unde a ieșit. Oricum angajații primăriei când 
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intră în localitate ia bonul de cântar cu cât intră și cu cât iese. Mulțumim. Mai sunt alte 

observații? Nu. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 15 avem: Proiect de hotărâre privind 

modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.279/28.11.2017 cu 

privire la preluarea în administrarea Consiliului Județean Dolj a unor bunuri 

proprietate a Municipiului Craiova pentru realizarea unor platforme pentru 

deșeuri. 

Comisia nr. 2 cum a avizat? 

Dl. Cosmin Gîdea: Comisia nr. 2 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 16 avem: Proiect de hotărâre privind 

darea din administrarea Consiliului Județean Dolj în administrarea R.A. 

Aeroportul Internațional Craiova a unor terenuri în suprafață de 1.173.524 mp. 

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. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 17 avem: Proiect de hotărâre privind 

darea în folosință gratuită Inspectoratului de Poliție Județean Dolj a unui spațiu 

situat în Craiova, str. Vulturi, nr.19, în care își desfășoară activitatea Biroul 

Județean de Administrare a Bazelor de Date pentru Evidența Persoanelor Dolj. 

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. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 18 avem: Proiect de hotărâre privind 

modificarea arondării actuale a activităților de evidență a persoanelor pentru 

localitatea Țuglui. 

Comisia nr. 3 cum a avizat?  

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 19 avem: Proiect de hotărâre privind 

modificarea arondării actuale a activităților de evidență a persoanelor pentru 

localitatea Mischii. 

Comisia nr. 3 cum a avizat?  

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 
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* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 20 avem: Proiect de hotărâre privind  

aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a județului 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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

 

* 

 

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

privind revocarea dreptului de administrare acordat D.G.A.S.P.C. DOLJ, şi 

însuşirea propunerii de concesionare a terenului în suprafaţă de 766,00 mp, situat 

în Craiova, str. Corneliu Coposu, nr. 107A (fost 107). 

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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul diverse am să vă fac eu trei informări. Prima 

nu este informare ci cer un accept: dacă sunteți de acord, anul trecut am uitat din cauza 

pandemiei și domnul Irinei ne-a atras atenția, ca în ședința următoare să propunem 

continuarea protocolului cu Inspectoratul Școlar pentru premierea copiilor care iau note 

maxime la Evaluarea Națională și la BAC. Am vorbit cu domnul profesor Gîdăr mai 

devreme și a zis că este în regulă. O să corespondăm și venim direct și cu sumă și cu 

protocol, cu totul ca să nu mai trecem prin două ședințe și cu modificarea bugetului în 

ședința următoare. Da, vă rog. 

 Dl. Irinei Marian: Mulțumesc domnule președinte. Poate vă amintiți că am ridicat 

această problemă și la intervenția mea legată de acest subiect de data trecută. Poate vă 

gândiți și la o compensare a profesorilor, a diriginților. Ar fi o premieră. 
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 Dl. Dorin Cosmin Vasile: E greu. Știți cum, cel care ia 10 la matematică, 10 la 

limba română și ia dirigintele de sport premiu o să se supere ceilalți 2 profesori. Nu știu 

cum să facem dar vorbim cu domnii de la inspectorat și vedem în ce măsură putem să 

recompensăm. 

 Dl. Irinei Marian: Ar trebui o recompensă și pentru profesori. 

  Dl. Dorin Cosmin Vasile: La olimpiade am făcut și pentru profesori când aveau 

premii la olimpiadele internaționale. Un alt anunț este că avem mapele cu prima versiune 

a planului teritorial pentru tranziție justă. Este consultare publică, inclusiv propuneri de 

proiecte putem primi de la dumneavoastră. Avem un termen. Am depus la minister acest 

proiect. Am lucrat împreună cu reprezentanți ai ministerului și cu consultantul 

ministerului pe acest nou program. Sunt mai multe domenii de intervenții. Îl avem, putem 

fără probleme să punem în portofoliul de proiecte care este orientativ, nu acelea vor fi 

finanțate, ci doar prin exemplificarea lor trecem la explicarea deși avem un anumit 

domeniu de intervenție sau anumite măsuri. Îl aveți și dumneavoastră.  

 Și, mai nou în Codul administrativ, președintele trebuie să anunțe înainte când 

intră în concediu. Între 30 iunie și 9 iulie nu o să fiu aici, sunt vicepreședinții care o să-

mi țină locul: dl. Solomon și dl. Neațu.  

 Și tot la fel pe grup și între noi ca nu neapărat să spunem în ședință, să vedem cum 

putem să punem ședințele din iulie și august în așa fel încât să nu afectăm această 

perioadă a verii. Dacă mai sunt alte observații? Nu sunt. 

 Mulțumim!  

 

Se încheie lucrările ședinței. 
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