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PROCES-VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 28.10.2021 

 

 

 

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

Vasile, Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj. Participă online următorii consilieri: 

Stanciu Octavian Paul, Bică Gheorghe, Marinescu Nicu, Gîdăr Alexandru și Văduva 

Fănel. Primii 4 consilieri dintre cei care participă online reprezintă Consiliul Județean 

Dolj la Adunarea Regiunilor Europene de la Strasbourg.   

Din cei 36 de consilieri județeni lipsesc: Gătejescu Alexandru Florian, Soare Mihai, 

Stănescu Niculina Eugenia și Tiberiade Romeo. 

 

* 

 

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

din luna octombrie.   

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

Dolj din luna septembrie. 

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: Vă consult dacă cu privire la ordinea de zi sunt 

observații?  

Dna. Mihaela Jianu: Am solicitat o suplimentare. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Este, a fost prins ca amendament și îl vom prezenta la 

punctul 8. Dacă nu sunt alte intervenții eu vă supun aprobării să scoatem punctul 27 și 

să ne vedem într-o ședință extraordinară săptămâna viitoare. Este vorba despre Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Devizului general, precum și a caracteristicilor principale 

și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Modernizare DJ 606A 

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”, conform 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ”Anghel 

Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4 alin.(1) lit.c) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr.95/2021. Este o chestiune de procedură în normele de 

aplicare a programului Anghel Saligny. Ca să nu riscăm, îl împărțim în două, facem ca 

și drumul Giurgița, Plenița, Mehedinți, facem ca și Craiova-Cetate două proiecte. Îl 

împărțim în două pentru a avea două valori care să fie sub 140 de milioane lei. Este acolo 
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o sintagmă  în normele de aplicare ca un proiect nu trebuie să fie mai mare de 140 

milioane lei. Să nu riscăm să-l respingă, mai bine depunem două proiecte pe două 

tronsoane ale aceluiași drum. Bineînțeles alături de al treilea drum care este Călinești. 

Mai avem încă o licitație în derulare dar sperăm să finalizăm, dacă nu în etapa a doua să 

depunem și acei 13 km. Acesta este amendamentul și vă voi solicita săptămâna viitoare 

să venim într-o ședință extraordinară, poate o ținem online dacă nu sunt multe puncte pe 

ordinea de zi. Domnul Irinei, vă rog. 

Dl. Marian Irinei: Doar o rectificare dacă îmi permiteți. Ați spus punctul 27 și 

mi-e teamă că este punctul 26. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Da. Îmi cer scuze. Este 26.  

Dl. Marian Irinei: Este valabil și pentru 27? 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Nu. Îl aprobăm astăzi și va fi deja încărcat în sistem, îl 

depunem în următoarele zile în platforma. Punctul 26 este, îmi cer scuze. 

 Supun votului dvs. ordinea de zi prezentată cu acest amendament. Sunt alte 

observații? Nu sunt. 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 amendamentul adus, de a scoate de pe ordinea de zi punctul nr.26 (33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile prezintă raportul privind activitatea președintelui 

Consiliului Județean Dolj în perioada noiembrie 2020 – octombrie 2021 (anexă la 

procesul verbal). 

 

* 

 

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

la punctul 1 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a 

bugetului propriu al județului Dolj pe primele 9 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 9 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? – 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 2 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul 

Internațional Craiova, pe anul 2021. 

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 3 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Leamna 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. 

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 4 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Publice 

Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, pe anul 2021. 

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 5 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Olteniei 

Craiova, 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. 

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 6 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii Populare de Arte și 

Meserii ”Cornetti”, 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. 

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 rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv 

Județean Știința ”U” Craiova, 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. 

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. 
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    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 

aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare de ajutor social acordate 

elevilor Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova și Școlii 

Gimnaziale ”Sf. Mina” Craiova, pentru perioada octombrie – decembrie 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

adresa nr. 4825/25.10.2021, Liceul Tehnologic Special „Beethoven” Craiova solicită 

aprobarea acordării unui număr de 95 de burse, în valoare de 100 lei/lunar/elev, după 

cum urmează: 

- 3 burse de merit,   

- 92 burse de ajutor social (1 bursă socială, 4 burse sociale/orfan, 87 burse 

socio-medicale). 

Pentru acordarea acestora în perioada octombrie – decembrie 2021 este 

necesară suplimentarea prevederilor iniţiale cu suma de 29.000 lei. 

Având în vedere cele solicitate se va modifica denumirea proiectului de 

hotărâre, acesta devenind: „Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și 

cuantumului burselor școlare acordate elevilor Centrului Școlar pentru Educație 

Incluzivă „Sf. Vasile” Craiova, Școlii Gimnaziale „Sf. Mina” Craiova şi Liceului 

Tehnologic Special „Beethoven” Craiova, pentru perioada octombrie – 

decembrie 2021” precum şi sumele alocate suplimentar pentru acordarea burselor 

elevilor Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Sf. Vasile” Craiova, Școlii 

Gimnaziale „Sf. Mina” Craiova şi Liceului Tehnologic Special „Beethoven” Craiova, 

în perioada octombrie – decembrie 2021, acestea devenind 71.000 lei. 

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

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

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

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

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

rectificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 
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Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil cu un amendament: Bugetul 

propriu al judeţului Dolj prezintă următoarele modificări la partea de cheltuieli: 

- Capitolul 51.02 – Autorităţi publice şi acţiuni externe – cheltuielile de capital 

se diminuează suplimentar cu suma de 300 mii lei de la „Elaborare documentaţii 

tehnico-economice pentru obiective de investiţii”. 

- Capitolul 54.02 – Alte servicii publice generale – fondul de rezervă la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Dolj în anul 2021 va fi influenţat prin diminuare cu suma de 

29 mii lei. 

- Capitolul 65.02 – Învăţământ – se va majora suplimentar cu suma de 29 mii lei 

având în vedere adresa nr. 4825/25.10.2021 a Liceului Tehnologic Special 

„Beethoven” prin care se solicită aprobarea acordării unui număr de 95 de burse în 

acest an. 

- Capitolul 67.02 – Cultură recreere şi religie – cheltuielile de capital alocate în 

acest an din bugetul propriu judeţean se majorează cu suma de 300 mii lei pentru 

obiectivul nou „Desfiinţare construcţii Stadionul Tineretului - PT + Execuţie”.  

Proiectul de hotărâre şi anexele nr. 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 şi 10 se vor modifica 

în mod corespunzător. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Bun. Practic amendamentele pentru buget sunt două 

principale. Vorbim de acela cu cuantumul burselor și tot ca amendament la buget, nu 

am apucat atunci, apucaseră să fie date materialele, nu am apucat să-l trecem pe dosar, 

colegii l-au prezentat. Suplimentăm lista de investiții cu un capitol pentru a începe 

proiectarea, ulterior execuția a ce înseamnă demolarea și desființarea clădirilor de la 

Stadionul Tineretului. La ora actuală noi suntem în procedura de demarare a licitației 

pentru studiul de fezabilitate. Până acum am lucrat la tema de proiectare și la concept. 

Câteva din detalii o să vă arate colegul Burtescu. Începem licitația pentru a desființa și 

a face liber de sarcini acest teren. Este necesar atât pentru CNI, dacă e să accesăm pe 

CNI, dar dacă nu accesăm pe CNI și vom face prin bugetul nostru de asemenea este 

important să fie terenul liber de sarcini. Anul viitor, dacă o să fie buget mai permisiv, să 

lansăm licitația de proiectare și execuție. O notă conceptuală deja este gata din partea 

arhitecților la care s-a lucrat cu toate federațiile pentru a putea avea atât funcționalități 

de ciclism sau de atletism acreditate la nivel internațional, cât și funcționalități de 

sporturi individuale și de echipă care să poată fi acreditate pentru competiții 

internaționale. Pot fi și alte funcționalități, nu doar de sport, poate fi și zonă de concerte 

sau alte manifestări artistice: amfiteatru, de o sală cu aproximativ 5000 de locuri cu 

locuri de parcare, cu spații multifuncționale la tribune. Este doar un concept pe care îl 

lansăm la licitație, ulterior urmând să vedem ce iese. Am suplimentat lista de investiții 

ca să câștigăm timp. Este final de toamnă, vine iarna, exact când trebuie făcute licitațiile, 

când trebuie făcute documentațiile ca în primăvară să intrăm în partea de execuție. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 

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

pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 
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    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat cu amendamentul adus ( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Am rectificat bugetul dar continuăm să căutăm, mai avem 

un inventar la tot ce înseamnă investiții în curs, pentru că poate chiar săptămâna viitoare 

dacă ne va permite, dacă nu o să fie rectificare de Guvern, va trebui să vedem de unde 

facem rost de bani pentru Protecția Copilului. Este în continuare o problemă. Nu doar 

la județul Dolj, sunt 21 de județe care pe standardul de cost au această problemă cu 

asistența socială și creșterea copilului. Vom vedea ce se va întâmpla. Să sperăm că 

guvernul actual, viitor va mai avea o alocare din fondul de rezervă către acest domeniu. 

N-am spus observația mai devreme, noi dăm credit în continuare spitalului, am aprobat 

aproape 18 miliarde de lei vechi la începutul anului plus 100000 de euro pentru 

echipamentele de la cardiologie. Toate modificările în acea listă, că au venit din investiții 

noi sau s-a renunțat la altele, am dat credit conducerii spitalului pentru că ei ar trebui să 

știe mai bine cu ce se confruntă. Au lupta cu covidul, au luptat cu dotările pentru ATI și 

pentru aceasta le-am acceptat toate modificările pe care le-au propus, chiar dacă lista pe 

care împreună am aprobat-o la începutul anului conținea obiective de care era nevoie la 

spital. 

 

* 

 

 

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

aprobarea modificării statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc ”Așezămintele 

Brâncovenești” Dăbuleni. 

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 Nedelescu: 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 11 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico-

Socială Plenița. 
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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 Nedelescu: 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 12 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării statului de funcții pentru Unitatea Medico-Socială Bechet. 

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 Nedelescu: 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: Urmează câteva puncte prin care școlile speciale aflate 

sub autoritatea noastră ne-au solicitat să desemnăm membrii în grupul de acțiune  

antibullying al liceului, respectiv școlilor speciale. Am considerat că trebuie să propunem 

câte un reprezentant din partea fiecărui grup de consilier. Sunt 5 astfel de solicitări. 

 

* 

 

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

numirea reprezentantului Consiliului Județean Dolj în Grupul de acțiune 

antibullying al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven” - Craiova. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Ce propuneri avem? 

Dl. Mihail Neațu-Breciugă: Propunerea grupului PSD este domnul Nicola Teodor 

Alin. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt alte propuneri? Nu sunt. 
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerea făcută. 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 propunerea făcută ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

numirea reprezentantului Consiliului Județean Dolj în Grupul de acțiune 

antibullying al Liceului Tehnologic Special ”Pelendava” Craiova. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Ce propuneri avem? 

Dl. Cosmin Gîdea: Propunerea este domnul Gîdea Constantin Cosmin. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt alte propuneri? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerea făcută. 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 propunerea făcută ( 33 de voturi). 

* 

 

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

numirea reprezentantului Consiliului Județean Dolj în Grupul de acțiune 

antibullying al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” – Craiova. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Ce propuneri avem? 

Dl. Cosmin Călin: Propunerea este domnul Triță Dan Alexandru. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt alte propuneri? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerea făcută. 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 propunerea făcută ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

numirea reprezentanților Consiliului Județean Dolj în Grupul de acțiune 

antibullying al Școlii Gimnaziale Speciale ”Sf. Mina” Craiova. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Aici sunt 2 reprezentanți. Ce propuneri avem? 
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Dl. Cosmin Bosoancă: Propunerea este doamna Stănculescu Anișoara. 

Dl. Mihail Neațu-Breciugă: Propunerea PER este domnul Marinescu Nicu. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt alte propuneri? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerile făcute. 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 propunerile făcute ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Dolj. 

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 18 avem: Proiect de hotărâre privind 

stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Dolj. 

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 19 avem: Proiect de hotărâre privind 

modalitatea de acordare a drepturilor bănești adoptatorului sau familiei 

adoptatoare cu domiciliul în județul Dolj în vederea participării la procedura 

potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 6 cum a avizat? 
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Dl. Alin Nicola: Comisia nr. 6 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Ca și scurtă explicație: există o noua prevedere legală 

care, surprinzător sau nu, cade tot în sarcina consiliului județean. Atunci când o familie 

depune actele pentru a adopta un copil, potrivirea o stabilește calculatorul. Pentru un 

copil adoptabil din alt județ noi plătim deplasarea, diurna familiei respective să vadă 

copilul în județul respectiv. Asta se vrea de la Autoritatea Națională privind Protecția 

Copilului, asta facem; avem nu avem bani, plătim. Până la urmă este un lucru bun, astfel 

persoane care nu aveau disponibilitatea să ajungă în alte zone pot să schimbe în bine 

viitorul unor copii. 

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 20 avem: Proiect de hotărâre privind 

mandatarea reprezentantului Județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, să aprobe unele 

măsuri în ședința din luna noiembrie 2021. 

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. 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 21 avem: Proiect de hotărâre privind 

darea în folosință gratuită Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și 

Probleme Speciale, a unui spațiu aparținând domeniului public al Județului Dolj, 

situat în Municipiul Craiova, str. Jiețului, nr.19, în care își desfășoară activitatea 

Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Dolj. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 
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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 22 avem: Proiect de hotărâre privind 

atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Dolj. 

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 23 avem: Proiect de hotărâre privind 

modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.174/2014 privind 

darea în administrare a drumurilor județene din județul Dolj către S.P.L.D.P. Dolj 

S.A.. 

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 24 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea tarifelor de utilizare pentru mijloace auto și utilaje proprii din dotarea 

S.P.L.D.P. DOLJ S.A. și a tarifelor pentru mijloace auto și utilaje închiriate de la 

terți, altele decât cele din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A.. 

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. 
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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 25 avem: Proiect de hotărâre privind 

stabilirea condițiilor în care se realizează dreptul de acces al furnizorilor de rețele 

de comunicații electronice la imobilul situat în Municipiul Craiova, Str. Tabaci Nr.1, 

aflat în proprietatea publică a Județului Dolj și în administrarea Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Craiova. 

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: Următorul punct l-am retras urmând să-l dezbatem în 

ședința următoare. 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 27 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Devizului general actualizat, precum și a caracteristicilor principale și a 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Modernizare DJ 652B, 

DN65C-Călinești, lim. Jud. Olt, km 0+000 – 4+430”, conform Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții 

”Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4 alin.(1) lit.c) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021. 

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

prezentat ( 33 de voturi). 

* 

 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumesc. Repet, ne vedem pentru celelalte 2 

tronsoane săptămâna următoare, poate chiar online dacă nu sunt alte puncte stringente. 

Noi avem în continuare licitație și pentru cei 13 km de la Cernătești pentru a putea să 

depunem tot pe Anghel Saligny. Pentru centura Băilești vom modifica și vom depune pe 

PNRR pentru că autoritățile vor alt traseu decât este actual. Dacă nici noi nu facem ce 

zic primarii atunci cine? 

 Sunt alte observații la diverse? Nu sunt. O zi bună! 

 

  

Se încheie lucrările ședinței. 

 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

 

         DORIN COSMIN VASILE      CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 


