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 PROCES-VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 10.02.2022 

 

 

 

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: Drîgnei Daniel, Irinei Marian-Ioan, Jianu 

Mihaela-Roxana, Păsculescu Veta și Soare Mihai.   

 

 

* 

 

 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Avem 

ședința extraordinară, cred că una dintre cele mai importante ședințe din an. Este ședința 

în care aprobăm bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Dolj și al unei mari părți 

dintre instituțiile subordonate Consiliului Județean. 

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

Dolj din data de 31 ianuarie 2022. 

Cine este pentru? – 32 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate (32 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Supun votului dvs. ordinea de zi prezentată. Sunt 

observații? Nu sunt. Cine este pentru? – 32 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 

nu sunt. 

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

(32 de voturi). 

 

 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 1 avem: Proiect de hotărâre privind 

alocarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului Dolj, pe anul 2022 şi estimările pe 

anii 2023-2025, reprezentând plata contribuţiei pentru personalul neclerical angajat 

în unităţile de cult din judeţul Dolj. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 
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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? – 1 (Nedelescu Gheorghe) 

    În urma supunerii la vot, se aprobă proiectul de hotărâre prezentat cu 31 de 

voturi ”pentru” și o abținere. 

* 

 

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

aprobarea bugetului Liceului Tehnologic Special „Beethoven”, pe anul 2022 şi 

estimările pe anii 2023-2025 şi a bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor 

externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special „Beethoven”, pe anul 2022 

şi estimările pe anii 2023-2025. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Cu un amendament, domnul consilier Mărgărit. 

Dl. Dorin Mărgărit: Amendamentul este format din mai multe puncte. În primul 

rând am dori dacă s-ar putea prinde reabilitarea clădirii din strada Cârcea. Avem după 

aceea o problemă cu accesul către această clădire care a rămas în urma unor litigii care 

au fost acolo la 2 metri lățime ceea ce face imposibil accesul mașinilor în curtea 

instituției. De asemenea am dori, dacă s-ar putea, alocarea unor sume pentru 

achiziționarea unui lift. Există posibilitatea montării acestuia, doar să găsim banii 

necesari pentru acest lucru. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumesc. Liceului Tehnologic Special „Beethoven” 

este prins în lista de investiții cu studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru a-l depune 

în septembrie. Atunci se deschide finanțarea pe eficiență energetică. Atât  Liceului 

Tehnologic Special „Beethoven” cât și Liceul Sf. Mina. Partea cu liftul o prindem în 

lista de investiții pentru că e necesar, sunt copii cu diverse probleme. Modificăm lista 

de investiții, o să punem o sumă orientativă urmând ca, pentru că nu avem estimare. Tot 

lift cu dizabilități vom avea și în lista de investiții a Muzeului Olteniei și Științele 

Naturii. Mulțumesc! 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu cele 2 amendamente 

prezentate. Cine este pentru? – 32 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu amendamentele aduse ( 32 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea bugetului Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj, 
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pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025 şi a bugetului de venituri și cheltuieli al 

fondurilor externe nerambursabile al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Dolj, pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Trebuie menționat și trebuie felicitați cei de acolo, 

directorii s-au mai schimbat, dar 3 proiecte europene are Liceului Tehnologic Special 

„Beethoven” în derulare, CJRAE are de asemenea un proiect european în derulare. 

 

* 

 

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

aprobarea bugetului Liceului Tehnologic Special Pelendava Craiova, pe anul 2022 

şi estimările pe anii 2023-2025. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea bugetului Școlii Gimnaziale Speciale „Sf. Mina” Craiova, pe anul 2022 şi 

estimările pe anii 2023-2025 şi a bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor 

externe nerambursabile a Școlii Gimnaziale Speciale „Sf. Mina” Craiova, pe anul 

2022. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Sf. Vasile” 

Craiova, pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025 şi a bugetului de venituri și 

cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Centrului Școlar pentru Educație 

Incluzivă „Sf. Vasile” Craiova, pe anul 2022. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. Cu aceeași mențiune ca și la 

celelalte 2 unități: fiecare are câte un proiect european în derulare și chiar încurajăm să 

depună cereri de finanțare. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea bugetului Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”, pe anul 

2022 şi estimările pe anii 2023-2025 şi a bugetului de venituri și cheltuieli al 

fondurilor externe nerambursabile al Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia 

Aman”, pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 
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* 

 

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

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, pe anul 2022 şi estimările pe 

anii 2023-2025. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

,,Cornetti”, pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului de Artă Craiova,  pe anul 

2022 şi estimările pe anii 2023-2025. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova,  pe anul 

2022 şi estimările pe anii 2023-2025. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Județean Știința 

„U” Craiova pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Publice Comunitare de 

Evidență a Persoanelor Dolj  pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 
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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? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Judeţene de Servicii Publice 

şi Utilităţi Dolj pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023 – 2025. 

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? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Județean pentru Protecția 

Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj pentru anul 2022 şi estimările 

pentru anii 2023-2025. 

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? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

  Dl. Dorin Cosmin Vasile: Acum 3 zile Centrul Județean Coridorul Jiului a mai 

câștigat un proiect european de 12 milioane de lei pentru extinderea planului de 

management a zonelor protejate, în parteneriat cu Universitatea din Craiova. Vor fi o 
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serie de intervenții și bineînțeles o serie de echipamente pentru monitorizare și tot ce 

presupune acest lucru. E al doilea proiect, unul îl câștigaseră în toamnă. 

 

* 

 

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

bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Dolj, pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025. 

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? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Cu aceeași problemă de anul trecut, încă suntem pe un 

vechi cost standard. Este o inițiativă, să sperăm că la nivel de Guvern, costul standard 

pentru asistență socială și protecția copilului va fi adus la zilele noastre. Așa cum am 

spus și atunci nu mai poți hrăni un adult cu handicap cu 16 lei pe zi, 5 lei de masă. E 

depășit de mult, iar acum costurile utilităților o să ne încarce foarte mult.  

 

* 

 

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

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului „Aşezămintele 

Brâncoveneşti” Dăbuleni pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023 – 2025. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

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

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Leamna, pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023 – 2025. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Amărăştii de 

Jos, pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Bechet, pe 

anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 
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* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 21 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Brabova, pe 

anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 22 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Cetate, pe 

anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 23 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Melineşti, pe 

anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 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 ( 32 de voturi). 

 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 24 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Pleniţa, pe 

anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 25 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Sadova, pe 

anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Am terminat cu cele 7 UMS-uri. 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 26 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea utilizării sumei de 26.782,00 mii lei din excedentul bugetar al anului 2021 

pentru finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare în anul 2022. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea contului de execuţie al bugetului creditului intern pe anul 2021 şi a 

bugetului de venituri şi cheltuieli al creditului intern pe anul 2022. 

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? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 28 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului general al judeţului Dolj, pe anul 2022 şi estimările pe anii 

2023-2025. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: În timp ce am dezbătut celelalte puncte am rugat colegii 

de la Direcția de Imagine și câteva dintre intervențiile de anul acesta au fost puse pe 

slide-uri și ați putut vedea câțiva dintre indicatori. Putem spune că anul acesta avem un 

buget de 840 milioane de lei. Este un buget din care 64% merge către secțiunea 

dezvoltare. 840 de milioane de lei sunt atât banii europeni cât și banii din cotele defalcate 

din impozit și din TVA. 64%, în jur de 530 de milioane de lei sunt pentru proiecte și 

pentru dezvoltare. Este un an, am zis noi de confluență, de mari proiecte, pentru că o 

parte sunt la final și sunt principalele magistrale: drumurile Craiova – Cetate, Giurgița 

– Plenița, investițiile în cultură: Centrul Brâncuși, Casa Dianu, culele și sistemul integrat 

de management al deșeurilor. Aceste mari proiecte se finalizează. Totodată este și anul 

în care încercăm să avem pregătit un întreg portofoliu de proiecte deoarece sperăm că 

vor fi deschise axe și linii de finanțare. Avem PNRR-ul unde vom avea mici intervenții, 

Programul Operațional Regional sperăm că intră în linie dreaptă și vom avea ocazia să 

aplicăm, o serie de proiecte pe infrastructură: drumuri județene, Aeroportul Internațional 

Craiova, câteva intervenții pe domeniul economic: Centrul Intermodal,  Parcul IT și un 

al treilea parc industrial. Sunt demersuri la Guvern, să sperăm că vom obține avizul 

pentru a putea să demarăm cel de-al treilea parc industrial al Consiliului Județean Dolj. 

Nu cred că există domeniu care să nu fie atacat de noi. Pe eficiență energetică sunt o 
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serie de clădiri: clădirea din Coposu, liceele Sf. Mina și Beethoven, Poliția Segarcea. De 

asemenea vom încerca pe tot ce înseamnă programe transfrontaliere și sunt câteva 

obiective culturale pe care le avem în plan să le accesăm. Avem în curs de elaborare 

prima Strategie de Turism pe care avut-o Județul Dolj finanțând-o din proiecte europene 

ca să și valorificăm obiectivele pe care le-am creat: cule, muzee, Casa Dianu, dar să și 

putem valorifica potențialul nostru natural cu trasee de bicicletă pe zona de Nord, pe 

zona Dunării și încercăm și aproape de Craiova cu parteneri comuni care dețin teren în 

zonă. Este un buget zicem noi care în afară de problema veche cu Protecția Copilului, 

unde va trebui o intervenție guvernamentală pentru a putea să avem un cost standard la 

zi, nici un an nu a avut mai mult de 40%-45% din necesarul direcției acordat din fonduri 

guvernamentale deși legea spune că 90% din cheltuieli trebuie să fie de la Guvern, iar 

10% trebuie să fie susținut de Consiliul Județean. În afară de această problemă urmează 

o perioadă în care avem și rambursări de primit, pe proiecte europene, suntem la 

maturitate și spre final cu o serie de proiecte mari și credem că dacă în anul 2022 vor fi 

axele de finanțare deschise vom putea aplica pe multe linii de finanțare. Ca și indicatori 

dumneavoastră ați văzut, aveți lista de investiții în dosarele de ședință. Aștept observații 

și sugestii. 

Dl. Florin Gătejescu: Domnule președinte, stimați colegi prima observație ar fi 

legată de finalizarea Clinicii de Cardiologie, respectiv Secția de Chirurgie 

Cardiovasculară. Am observat că se alocă în bugetul pentru anul 2022 o sumă de  1729 

mii lei. Anul trecut am susținut faptul că sunt necesare de alocat 500000 de euro, 

respectiv circa 2500 mii lei astfel considerăm că se impune alocarea în acest an și a 

diferenței de 771 mii lei datorită importanței pe care o are Secția de Chirurgie 

Cardiovasculară pentru Clinica de Cardiologie. Am luat act de faptul că deja există o 

echipă de specialiști care a fost relocată în Craiova care urmează să-și desfășoare 

activitate în cadrul  Secției de Chirurgie Cardiovasculară ulterior finalizării investiției 

în acest obiectiv. Propunerea noastră este alocarea în buget și a diferenței pentru suma 

totală necesară față de suma deja alocată în buget pe anul 2022. Aceasta este prima 

observație. 

Cea de-a doua observație este legată tot de asigurarea unor cheltuieli pentru Spitalul 

Clinic Județean de Urgență Craiova, aici mă refer la asigurarea sumei de 485000 de euro 

necesare pentru finalizarea unei construcții modulare de Terapie Intensivă. Cunoaștem 

cu toții că este imperios necesar asigurarea unui număr mai mare de paturi la Terapie 

Intensivă. Există o serie de cheltuieli neeligibile care se referă în principal la racordarea 

la utilități și la realizarea fundației construcției modulare. Suma necesară estimată pentru 

finalizarea acestei secții de Terapie Intensivă este de 485000 de euro. 

A treia observație se referă la reabilitarea și reamenajarea Stației de Sterilizare. 

Reluăm, am făcut această observație și pentru bugetul din anul anterior. Stația de 

Sterilizare a SCJUC este nerenovata în totalitate de la inaugurarea spitalului, din anii 

șaptezeci, in prezent riscul de a nu mai putea steriliza instrumentarul si dispozitivele 

medicale este foarte mare. Este o problemă stringentă pentru spital asigurarea unei Stații 

de Sterilizare dotate și cu lucrările de renovare efectuate în totalitate. 
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Al patrulea punct se referă la finalizarea construirii și dotării corpului de clădire din 

incinta Spitalului Clinic Județean de Urgenta Craiova destinat furnizării serviciilor 

paliative pentru bolnavii oncologici. Am observat că s-au alocat în buget 350000 de lei 

pentru studiul de fezabilitate. Considerăm că este imperios necesară și realizarea în 

totalitate a acestei secții destinată furnizării serviciilor paliative pentru bolnavii 

oncologici. Știm cu toții că a crescut numărul acestor bolnavi și în Craiova nu există 

posibilitatea din partea statului român de a asigura servicii pentru necesitățile acestor 

oameni. Există doar servicii insuficiente la nivel de privat. 

Ultima observație legată de serviciile medicale se referă la construirea si dotarea 

unei secții de oncologie pediatrica in incinta Spitalului Clinic Județean de Urgenta 

Craiova. Am constatat din buget faptul că se va finaliza clinica de Oncologie care are 

servicii destinate adulților. Considerăm că se impune și construirea si dotarea unei secții 

de oncologie pediatrica având în vedere faptul că la acest moment avem în spital în 

cadrul secției de pediatrie un compartiment de oncopediatrie care are doar 12 paturi în 

dotarea sa, insuficientă pentru a asigura servicii de acest gen. Mai mult, nici pe teritoriul 

Olteniei nu există secții de acest gen destinate copiilor cu afecțiuni oncologice, astfel 

încât în opinia noastră este o necesitate stringentă a municipiului Craiova și a județului 

Dolj existența unei asemenea secții. Acestea ar fi legate de serviciile medicale. 

Dl. Alexandru Gîdăr: Bună ziua doamnelor și domnilor colegi, avem două 

proiecte pe care le-am propus și anul trecut. A rămas că pe parcursul anului care s-a 

scurs vom avea organismele de specialitate care sunt în cadrul consiliului județean și pe 

care le avem ca și parteneri în demersul nostru, a rămas că dumnealor vor interveni 

cumva, vor face niște studii pentru a vedea dacă se pot realiza aceste proiecte și dacă ele 

sunt viabile pentru noi, pentru cetățenii din Craiova și din jurul Craiovei. Este vorba, în 

primul rând, de pilotarea proiectului ”Copii singuri acasă”, care să implice Consiliul 

Județean și Direcția pentru Protecția Copilului și mai ales C.J.R.A.E. Dolj. Am 

rugămintea, ca să putem să prevedem o minimă sumă, să deschidem acțiunea în această 

direcție și specialiștii din cadrul C.J.R.A.E. și a Direcției pentru Protecția Copilului să 

poată să facă un studiu preliminar, să identifice care ar fi nevoile și să vedem pe parcurs 

dacă acest proiect poate să fie sustenabil, să se finanțeze pe o perioadă mai lungă de 

timp, pentru a nu rămâne doar la stadiul de proiect teoretic, ci de a putea să realizăm, 

într-adevăr, un sprijin pentru respectivii copii.  

Al doilea proiect, am auzit cu bucurie că am reușit să inițiem o zonă de agrement, 

în jurul localității Rast. Probabil că a fost foarte bine studiată situația acolo, s-a făcut o 

analiză, există beneficiari pentru un astfel de parc de ciclism sau, mai general, o zonă de 

agrement dar credem că în jurul Craiovei există o mult mai mare cerere, existând cluburi, 

chiar dacă unele dintre ele sunt doar la nivel informal, existând grupuri de tineri și mai 

puțin tineri care practică sporturile și au nevoie de aceste zone de agrement cât mai 

aproape de domiciliul lor.  

Un al treilea proiect care se leagă tot de domeniul acesta al învățământului, culturii, 

pe care putem să-l încadrăm fie la capitolul învățământ, fie la capitolul cultură, dar ar fi 

bine să plecăm cu el de la învățământ. Un proiect, am mai avut discuții cu colegi de-a 
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lungul timpului pentru un manual de istorie locală. Recunosc, în momentul acesta m-am 

convins că demersul meu nu ar fi greșit pentru că am văzut, Consiliul Județean 

Maramureș deja a pus în practică și deja unitățile de învățământ din județul Maramureș 

folosesc un astfel de instrument. Nu este vorba de o monografie, nu este vorba de o 

lucrare științifică, este vorba despre un instrument pedagogic, este vorba de a veni cu 

acest manual spre ceea ce înseamnă formare de competențe, predare și acumulare de 

cunoștințe științifice pe acest domeniu al istoriei locale de către tinerii din liceele 

doljene. Mai ales că, așa cum am precizat în proiect, există inclusiv o recomandare la 

nivel european de a se insista pe acest domeniu. Și în momentul de față se face istorie 

locală, istoria Craiovei, istoria regiunii, se face la nivelul realizării curriculumului de 

dezvoltare școlară de către fiecare profesor la clasa sa. Vă mulțumesc. 

Dl. Alexandru Triță: Bună ziua, domnule președinte, stimați colegi. Noi, grupul 

PNL, dorim să vă propunem dotarea Consiliului Județean Dolj și a tuturor instituțiilor 

subordonate cu stații de încărcare rapidă pentru autoturismele electrice și hibride. 

Credem că e momentul oportun să începem să pregătim terenul pentru tranziția către 

transportul electric. Sunt câteva aspecte pe care trebuie să le avem în vedere. În 

România, numărul de mașini electrice achiziționate este în creștere, la fel și numărul de 

stații. Companiile, în special cele din domeniu utilităților, cât și cele din retail și-au 

asumat cumva rolul de lider în implementarea unor astfel de soluții dar, ce-i drept, 

vedem și în ultima perioadă că și autoritățile din România, autoritățile locale, au început 

să dea un semnal cât se poate de clar și încep să înlocuiască vehiculele din flote cu 

vehiculele electrice. Astfel, având în vedere faptul că trebuie să încurajăm transportul 

electric și nepoluant, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii de încărcare și luând în 

considerare estimările conform cărora vânzările de mașini electrice vor crește cu 30% 

în fiecare an, pentru următorul deceniu, credem că ar fi oportun ca să pornim acest 

proiect. Acesta poate fi extins și la societățile comerciale și regiile autonome de interes 

județean. Considerăm de asemenea că implementarea proiectului s-ar putea realiza cu 

bani europeni prin intermediul fondului pentru o tranziție justă care vizează printre altele 

investiții în dezvoltarea de tehnologii și infrastructuri pentru o energie curată și 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Vă mulțumesc. 

  Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mai sunt intervenții? Acum putem să discutăm cumva   

punctual și aș face puțină separare, nu vreau să fiu interpretat greșit. Adică sunt unele 

amendamente propuse pe care le discutăm și se numesc amendamente dar sunt și unele 

pe care nu le putem considera neapărat amendamente având în vedere că sunt proiecte 

începute acum 1, 2, 3 sau 4 ani. Nu putem spune că venim cu o idee nouă, când ea este 

deja în implementare. Nu ar fi firesc. Și vorbim de Clinica de Cardiologie, care e începută 

de ceva timp. N-am avut sprijin de la niciun guvern, așa cum am spus exact tot anul trecut 

în ședință. Fusesem asigurați atunci ”dați voi 100.000 euro, că pentru restul vine 

Guvernul”, nu știu ce guvern a fost dar nu a venit cu niciun ban. Din discuțiile pe care 

le-am avut cu echipa de acolo, ca să înceapă chirurgia cardiovasculară mai trebuie 17 

miliarde, pe care-i primesc astăzi. Restul sumei până la 2,5 milioane sunt alte 

echipamente suport care, dacă în cursul anului acesta vom avea o rectificare pozitivă 
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putem să mergem în această zonă, dar e bine că reușim să-i dăm drumul și la chirurgia 

cardiovasculară, în Clinica de Cardiologie realizată de către Consiliul Județean Dolj. De 

asemenea, în decembrie 2020 am scos la licitație reparația capitală a stației de sterilizare 

de la Spitalul nr. 1. Într-adevăr, a fost o problemă, ca peste tot, în toată administrația 

când, datorită pandemiei, ne-am trezit cu prețuri foarte mari la materialele de construcții, 

nu s-a prezentat nicio ofertă serioasă la licitație. Am suplimentat banii. La ora actuală, 

dacă nu mă înșel, s-au și deschis plicurile sau licitația e în curs de finalizare, deci n-o 

consider un amendament. Până la urmă este o inițiativă pornită încă din decembrie 2020, 

pentru stația de sterilizare și e OK pentru că, într-adevăr, avea nevoie de reparație. 

Vorbim de asemenea de paliație și oncopediatrie, împreună ne-am asumat că facem secție 

de oncopediatrie, în 2019. Avem un studiu pentru ce înseamnă o aripă care să fie unită 

de această clădire a oncologiei pe care acum secția de oncologie noi, ca și Consiliu 

Județean, o reabilităm din fonduri europene. Este partea post use, adică ce facem cu 

Spitalul nr. 1, după ce vine Spitalul Regional? Nu-i o idee nouă, nu e un amendament dar 

oricum trebuie susținută și e o secție mai mult decât necesară. Paliația este o problemă 

și, într-adevăr, trebuie să găsim, am vorbit, avem conceptul, avem strategia de dezvoltare 

pe care am votat-o luna trecută servicii paliative în Craiova, nu pot fi făcute în curtea 

spitalului pentru că sunt niște reglementări. Acei oameni nu trebuie expuși unui mediu, 

dacă ies afară în curte, să mai ia și alți viruși. Avem o intenție, probabil așa și va fi. 

Municipalitatea va construi un nou spital de pediatrie, noi clădirea de pe Corneliu Coposu 

o avem în proiectare deja, s-o reabilităm, capital pe fonduri europene, să putem face 

servicii paliative la actuala clădire de pediatrie de la parc, este și zonă verde, este OK, ar 

putea să fie pretabilă. Dacă nu, va trebui să găsim o zonă în afara Craiovei și o zonă 

liniștită. Mi-am adus aminte de un episod când în 2019 am votat să luăm echipamente 

pentru prima unitate de arși, când în 2021 Consiliul Județean a notificat contractul pe 

care-l are cu Uniunea Europeană pentru unitatea primiri-urgențe și văzusem pe un site 

”PNL dezvoltă Doljul”. Asta a fost chestia acidă pentru că de fapt, Consiliul Județean 

din 2019 a început acel demers. Sprijinim și dacă reușim să avem o rectificare pozitivă 

și dacă într-adevăr spitalul va putea să susțină acel proiect pentru că în iunie 2020 noi am 

dat o nouă suprafață de teren la spital pentru ATI pe structură modulară. Și, într-adevăr, 

dacă se poate susține financiar, dăm și noi partea de cofinanțare: tot ce înseamnă utilități, 

acea fundație de beton și așa mai departe. Ca și proiecte care susțin proiectele Consiliului 

Județean cad cu siguranță ceea ce înseamnă vehicule electrice. Din păcate, Comisia 

Europeană, în august ne-a trimis înapoi planurile, tot programul de tranziție justă acum 

este la Comisia Europeană spre realizare. Avem chiar 2 primari (Perișor și Mischii) care 

și-au cuprins în strategiile dumnealor să facă stații de încărcare. E un concept nou, ne 

adaptăm și e o idee, îl avem ca și proiect de investiție, apare în proiect european, îl 

depunem fără probleme. La fel și ”copii singuri acasă”, dacă nu e un proiect european, 

ca să-l susțină, mai greu începem din fondurile noastre și așa tot ce înseamnă protecția 

copilului este subdimensionată financiar dar proiectul nu este scos din ecuație, totul e să 

avem de unde să-l finanțăm. Cu manualul de istorie putem face parteneriat direct, poate 

o asociație a profesorilor de istorie, o structură sau inspectoratul sau cu muzeul direct. 
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 Dl. Alexandru Gîdăr: Acolo am prevăzut colaborarea neapărat cu inspectoratul 

școlar pentru departamentul de istorie, universitatea și muzeul care va dori să ofere 

posibilitatea și aplicației. 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Haideți că asta putem face, chiar și un mic colectiv, noi 

trebuie să avem o sursă să putem motiva persoanele, să vedem care, și să plătim acele 

cercetări, o să fie destul de multă muncă de cercetare. 

 Dl. Alexandru Gîdăr: Cred că inițial nu e nevoie de o mare sumă. 

  Dl. Dorin Cosmin Vasile: E și o chestie de patriotism local, o bucată de istorie a 

Olteniei sau a Doljului. E o chestiune OK și merită s-o sprijinim. În rest, m-am uitat și 

pe documentul dvs., continuăm drumul spre Botoșești-Paia, spre Apele Vii, Celaru, 

Ghizdăvești, la fel cum avem spre Mârza, Mărăcine, Izvoare, Corlate, sunt zone de drum 

începute cu covor asfaltic dar am făcut în fiecare an 1, 2, 3 km, în funcție de sumă, sumă 

pe care, prin votul dvs. o vom acorda în prima fază S.P.L.D.P., e prinsă în buget și putem 

s-o suplimentăm. Dacă mi-a scăpat ceva. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

Bugetul propriu al judeţului Dolj prezintă următoarele modificări la partea de 

cheltuieli: 

Cap. 66.02 – Sănătate – se modifică astfel: 

- pentru finanţarea spitalelor se alocă suma de 3.438 mii lei, astfel: 

o 132 mii lei transferuri curente ce se alocă Spitalului Clinic Judeţean 

de Urgenţă Craiova pentru lucrări de reparaţii interioare la unul din 

corpurile de clădire ale secţiei Cobaltoterapie, 

o 3.306 mii lei transferuri investiţii, astfel:  

▪ Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova i se alocă suma 

de 3.156 mii lei, pentru: endoscop diagnostic, endoscop 

terapeutic, colonoscop diagnostic (1.009 mii lei); echipamente 

medicale (1.729 mii lei), containere modulare (50 mii lei), 

lucrări de reparaţii exterioare la unul din corpurile de clădire 

ale secţiei Cobaltoterapie – termoizolaţii, branşament la reţeaua 

de gaze naturale (368 mii lei).  

▪ Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna i se alocă suma de 150 

mii lei pentru achiziţionarea de echipamente medicale pentru 

tratamentul pacienţilor infectaţi cu virusul Sars-Cov 2. 

- pentru finanţarea reparațiilor curente la spitale se alocă din bugetul propriu 

judeţean suma de 6.400 mii lei (Reparaţii Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă Craiova et.2, Reparaţii Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova 

et.3, Lucrări de reparaţii Institutul de Medicină Legală Craiova, Reparaţii 

Secţie Sterilizare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Reparaţii 

faţadă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova). 

Proiectul de hotărâre şi anexele nr. 1.1, 2, 3, 4, 5.7 şi 12 se vor modifica în mod 

corespunzător. 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumesc. Ca să fiu sintetic nu toate intervențiile care 

le-am spus în lista de investiții sunt pentru spitalul județean. Mai avem alocat pentru 

reparația etajelor 2 și 3 aproximativ 35 de milioane de lei vechi. De asemenea, pentru 

tot ce înseamnă radioterapie 100000 de euro să reabilităm clădirea unde vine cel de-al 

doilea accelerator, care a fost obținut printr-un program al Băncii Mondiale depus de 

către spital în 2018. Echipamentul a ajuns se pare în Portul Constanța. De asemenea, pe 

clădirea de la radioterapie o parte din bani sunt pe investiții și sunt prinși în lista de 

investiții, o parte sunt pe reparații curente și a defalcat acea sumă de 100000 de euro pe 

capitole bugetare. Asta a dorit să ne transmită domnul Pantilimon. 

Sunt alte intervenții? Nu sunt. 

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

este pentru? – 31 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 1 (Nedelescu Gheorghe). 

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

amendamentul propus cu 31 de voturi ”pentru” și o abținere. 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 29 avem: Proiect de hotărâre privind 

mandatarea ADI ECODOLJ pentru aprobarea Actului Adițional nr.5 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. 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? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 30 avem: Proiect de hotărâre privind 

darea în folosință gratuită Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități Dolj a 

imobilului situat în Municipiul Craiova, str.Mihai Viteazul, nr.16, județul Dolj. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil. 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumim. Ne vedem probabil în ultimele zile ale lunii 

pentru ședința ordinară de pe luna februarie. Toate cele bune, să sperăm că scăpăm de 

mască mai repede! 

 

Se încheie lucrările ședinței. 

 

 

 

 

 

       PREȘEDINTE   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

 

      DORIN COSMIN VASILE         CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 


