
 

 

 

 
 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

PREŞEDINTE 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Județean Dolj în ședință ordinară 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, 

 în temeiul art. 179 alin. (1) și alin.(2) lit. a), art.182 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit.b) 

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

modificările și completările ulterioare, 

 

 

D I S P U N E: 

 

 Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Dolj în ședință ordinară, care se va 

desfășura cu participare fizică, în data de 25.11.2021, ora 14.00 în Sala mare de ședințe a 

Instituției Prefectului – Județul Dolj, Calea Unirii nr.19,  Craiova,  județul Dolj.  

      Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Dolj din 

data de 25 noiembrie 2021 este înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

 Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială 

de internet a Consiliului Județean Dolj și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea 

comisiilor de specialitate ale consiliului județean. 

 Art.4. Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor 

de hotărâri în conformitate cu art.179 alin.(6), art.134 alin.(5) lit. f) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează Direcţia 

Juridică Administraţie Locală, Secretariat. 
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P R E Ş E D I N T E             CONTRASEMNEAZĂ                                

               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

DORIN COSMIN VASILE 

        CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ  



 

 

                         Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr.506/2021  

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 25.11.2021 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 

al Spitalului Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2021 

(comisia nr.1 și comisia nr.4) 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Bibliotecii Județene 

”Alexandru și Aristia Aman”, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 

al fondurilor externe nerambursabile primite de Biblioteca Județeană ”Alexandru și 

Aristia Aman”, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

fondurilor externe nerambursabile al Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Dolj, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia 

nr.6) 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 

al Unității Medico-Sociale Melinești, finanțat din venituri proprii și din sursele 

bugetului propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 

al Unității Medico-Sociale Brabova, finanțat de la bugetul de stat, prin Direcția de 

Sănătate Publică Dolj, din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al 

Județului Dolj, cu sumele ce depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2021 

(comisia nr.1 și comisia nr.4) 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul 

Județean Dolj și Asociația Umanitară pentru Protejarea și Sprijinirea Răniților, 

Invalizilor și Urmașilor celor Căzuți în Timpul Revoluției din Decembrie 1989 – 

Dolj în vederea organizării de activități comemorative și festive pentru marcarea 

zilei de 22 decembrie, Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății (comisia 

nr.1) 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare 

dintre Consiliul Județean Dolj și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj 

pentru premierea sportivilor și antrenorilor din județul Dolj care au obținut 

performanțe deosebite în anul 2021 comisia nr.1 și comisia nr.4) 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului 

Dolj, pe anul 2021 (comisia nr.1) 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și a 

regulamentului de organizare și funcționare a R.A. Aeroportul Internațional 

Craiova (comisia nr.3 și comisia nr.5) 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Muzeul 

Olteniei Craiova (comisia nr.4 și comisia nr.5) 



 

 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj (comisia nr.6) 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comisiei pentru 

Protecția Copilului Dolj (comisia nr.6) 

15. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean 

Dolj în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna 

(comisia nr.4) 

16. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuternicitului județului Dolj la S.C. 

Compania de Apă ”Oltenia” S.A. să voteze în Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor  unele măsuri (comisia nr.3) 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj 

nr.209/15.12.2020 privind aprobarea proiectului ”Creșterea gradului de utilizare a 

internetului în activitatea educațională a instituțiilor de învățământ special din 

județul Dolj” (comisia nr.4) 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj 

nr.160/2021 privind aprobarea proiectului ”Extinderea și modernizarea 

Aeroportului Internațional Craiova” și a cofinanțării de 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului ”Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova” 

(comisia nr.2 și comisia nr.3) 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Studiului de fezabilitate cu elemente de 

DALI – Anexa nr.1 și Indicatorii tehnico-economici – Anexa nr.2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Dolj nr.158/2021 privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

”Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova” (comisia nr.2 și 

comisia nr.3) 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza SF, 

pentru proiect mixt, completat cu elemente specifice din Documentația de avizare a 

lucrărilor de intervenții – pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și extindere 

parcare Aeroport Internațional Craiova” (comisia nr.2 și comisia nr.3) 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil (format 

din teren și construcții) din domeniul public al unității administrativ-teritoriale 

comuna Cernătești, județul Dolj, în domeniul public al unității administrativ-

teritoriale județul Dolj (comisia nr.1) 

22. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Craiova asupra unui teren și închirierea prin licitație publică a 

unor terenuri aparținând domeniului public al Județului Dolj, situate în Municipiul 

Craiova, Str. Tabaci, Nr.1 (comisia nr.1) 

23. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.1 la Hotărârea nr.214/29.09.2021 

a Consiliului Județean Dolj privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri 

imobile aflate în domeniul public al Județului Dolj și în administrarea Spitalului 

Clinic Județean de Urgență Craiova (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

24. Diverse – interpelări 

 


