
 

 

 

 
 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

PREŞEDINTE 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Județean Dolj în ședință extraordinară 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, 

 în temeiul art. 179 alin. (1) și alin.(2) lit.b), 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 extraordinară, care se 

va desfășura cu participare fizică, în data de 10 februarie 2022, 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 extraordinare a Consiliului Județean 

Dolj din data de 10 februarie 2022 este înscris în anexa care face parte integrantă din 

prezenta dispoziție. 

 Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi comunicate 

consilierilor județeni prin afișarea 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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PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 10 februarie 2022 

 

 

 

1. 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) 

2. 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 și comisia nr.4) 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului Judeţean de Resurse 

şi Asistenţă Educaţională Dolj, 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 și comisia nr.4) 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Liceului Tehnologic Special 

Pelendava Craiova, pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025 (comisia nr.1 

și comisia nr.4) 

5. 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 și 

comisia nr.4) 

6. 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 și comisia nr.4) 

7. 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 și comisia nr.4) 

8. 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 și comisia 

nr.4) 

9. 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 și comisia nr.4) 

10. 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 și comisia nr.4) 

11. 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 și comisia nr.4) 

12. 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 și comisia nr.4) 

13. 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 și comisia nr.3) 

14. 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 și comisia nr.3) 

15. 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 și comisia nr.2) 

16. 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 și comisia nr.6) 

17. 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 și comisia nr.4) 

18. 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 și comisia nr.4) 

19. 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 și comisia nr.4) 

20. 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 și comisia nr.4) 



 

 

21. 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 și comisia nr.4) 

22. 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 și comisia nr.4) 

23. 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 și comisia nr.4) 

24. 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 și comisia nr.4) 

25. 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 și comisia nr.4) 

26. 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) 

27. 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) 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Dolj, pe 

anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025 (comisia nr.1) 

29. 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 și comisia nr.6) 

30. 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 și comisia nr.5) 

 

 

 


