
 

 

 

 
 

 
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 31.03.2022, ora 14.00 în Sala de ședințe nr.1 a 

Consiliului Județean Dolj, Calea Unirii nr.19,  Craiova,  județul Dolj. 

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

data de 31 martie 2022 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 
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                    Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr.156/2022 

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 31 martie 2022 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. High-

Tech Industry Park Craiova S.A. pe anul 2022 și acordarea unui mandat special 

împuterniciților județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., pentru a 

aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli 

pe anul 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.3) 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Parc-

Turism S.A. pe anul 2022 și acordarea unui mandat special împuterniciților județului 

Dolj la S.C. Parc-Turism S.A., pentru a  aproba în Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.3) 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Parc 

Industrial Craiova S.A. pe anul 2022 și acordarea unui mandat special împuterniciților 

Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., pentru a aproba în Adunarea 

Generală Ordinară a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 

(comisia nr.1 și comisia nr.3) 

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

pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A pe anul 2022  și acordarea unui mandat 

special împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri şi 

Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 

bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.3) 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj pe anul 2022 (comisia 

nr.1 și comisia nr.3) 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu 

judeţean, contului anual de execuţie al bugetului instituțiilor publice și activităților 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii, contului anual de execuţie al 

bugetului fondurilor externe nerambursabile, contului anual de execuție al bugetului 

creditelor interne, încheiate la 31 decembrie 2021 şi a situaţiilor financiare ale anului 

2021 (comisia nr.1) 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Dolj în cadrul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ, pentru anul 2022 

(comisia nr.1) 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2022 ce revine Consiliului 

Județean Dolj în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Oltenia (comisia nr.1) 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2022 ce revine Consiliului 

Județean Dolj în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene (comisia nr.1) 



 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2022 ce revine Consiliului 

Județean Dolj în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din 

România (comisia nr.1) 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 

159/19.08.2021 privind aprobarea garantării parțiale a unei finanțări rambursabile 

interne, în vederea implementării proiectului ,,Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Internațional Craiova” (comisia nr.1 și comisia nr.6) 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Județul Dolj și 

Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova pentru organizarea celei de-a XIII-a 

ediții a Festivalului Internațional Shakespeare (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj – Consiliul Județean Dolj  prin Clubul 

Sportiv Județean Știința ”U” Craiova și Inspectoratul Școlar Județean Dolj în vederea 

realizării proiectului ”Olimpiada de fotbal” (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj și 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj în vederea realizării proiectului ”EU la muzEU” 

(comisia nr.1 și comisia nr.4) 

15. Proiect de hotărâre privind asocierea U.A.T. – Județul Dolj, prin Consiliul Județean 

Dolj, cu U.A.T. – Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și U.A.T. – 

Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în vederea constituirii Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Conurbația Jiului” (comisia nr.2 și comisia nr.6) 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Dolj pe 

anul 2022 (comisia nr.1) 

17. Proiect de hotărâre privind asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor 

cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente 

Programului pentru școli al României la nivelul Județului Dolj, pentru anii școlari 

2022-2023 și 2023-2024 (comisia nr.4) 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei produselor care se vor distribui în cadrul 

Programului pentru școli al României în anii școlari 2022-2023 și 2023-2024 în 

Județul Dolj (comisia nr.4) 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de 

Servicii Publice și Utilități Dolj (comisia nr.3 și comisia nr.5) 

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

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

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Biblioteca 

Județeană ”Alexandru și Aristia” Aman  (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții 

pentru Spitalul Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni (comisia nr.4 și 

comisia nr.5) 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții 

pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

24. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea 

pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A. să aprobe în Adunarea Generală 

Ordinară a Acționarilor modificarea organigramei și a statului de funcții (comisia nr.3 

și comisia nr.5) 



 

 

25. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului 

Clinic Județean de Urgență Craiova asupra bunului ”Extindere și modernizare unitate 

primiri urgențe la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova (comisia nr.1 și comisia 

nr.4) 

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.261/2004, 

încheiat între Consiliul Județean Dolj și dr. Afremie Ligia pentru spațiul situat în 

dispensarul medical din Str. Siretului nr.11 (fost nr.13), Craiova (comisia nr.1 și 

comisia nr.4) 

27. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului în care își 

desfășoară activitatea Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”, situat în 

Craiova, str. Mihail Kogălniceanu, nr.9 (comisia nr.1) 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea poziției 1 din  anexa nr.1 la 

Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.17/2002 și art.1 alin.(1) al Hotărârii Consiliului 

Județean Dolj nr.36/2021 (comisia nr.1) 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare și valorile unor 

bunuri ce aparțin domeniului public al județului Dolj, situate în municipiul Craiova, 

str. Corneliu Coposu, nr.107, județul Dolj (comisia nr.1)  

30. 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 și comisia nr.3) 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile aplicabile ariilor 

naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, 

ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale Locul Fosilifer Drănic-2.391 și Pădurea 

Zăval IV.33 (comisia nr.1 și comisia nr.2)  

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de acordare a titulaturii de 

muzeu de importanță națională a Muzeul Olteniei Craiova (comisia nr.4) 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului și a protocolului de parteneriat 

dintre Consiliul Județean Dolj și AAECR – Asociația Auditorilor Energetici pentru 

Clădiri din România – Filiala Oltenia (comisia nr.2) 

34. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului 

Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă ”Oltenia” 

S.A. pentru a vota în ședința din 07.04.2022 unele măsuri (comisia nr.1 și comisia 

nr.3) 

35. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuterniciților județului 

Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să convoace adunarea 

generală ordinară a acționarilor în vederea aprobării unor măsuri (comisia nr.1 și 

comisia nr.3) 

36. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea 

pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în adunarea generală 

extraordinară a acționarilor majorarea capitalului social prin aport în numerar (comisia 

nr.1 și comisia nr.3) 

37.  Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc-

Turism S.A pentru a aproba în Adunarea Generală Extraordinară  a acționarilor 

majorarea capitalului social prin mărirea valorii nominale a acțiunilor existente 

(comisia nr.1 și comisia nr.3) 



 

 

38. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Ministerului Finanțelor în 

Consiliul de administrație la Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova 

(comisia nr.3)  

39. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unor 

dispozitive/echipamente electronice (comisia nr.4 și comisia nr.6) 

40. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-

economici, a valorii totale și a contribuției locale proprii a proiectului ”Reacții 

coordonate și eficiente ale autorităților în situații de urgență în regiunea Dolj-Vratsa” 

(”Co-ordinated and efficient reactions of the authorities in the emergency situations in 

Dolj-Vratsa region” (comisia nr.1 și comisia nr.2) 

41. Diverse - interpelări 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


