
 

 

  

 
 

 
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 16.12.2022, 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 16.12.2022 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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               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

DORIN-COSMIN VASILE 
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             Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr.667/2022  

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 16.12.2022 

 

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

fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special „Beethoven”, pe 

anul 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

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

R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.3) 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a 

prețului mediu/tonă de iarbă, pentru anul 2023, în vederea determinării veniturilor 

obținute din arendare (comisia nr.1 și comisia nr.3) 

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

dintre Consiliul Județean Dolj și Asociația Județeană de Fotbal Dolj, pentru 

desfășurarea proiectului ”Gala Fotbalului Doljean” (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării utilizării sumelor alocate din 

excedentul bugetar al anului 2021 pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de 

dezvoltare în anul 2022 (comisia nr.1) 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Dolj 

pe anul 2022 (comisia nr.1) 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Dolj (comisia nr.5) 

8. Proiect de hotărâre privind constituirea Grupării Europene de Cooperare Teritorială 

(GECT) ”Euroregiunea Dunărea de Mijloc” (comisia nr.6) 

9. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Muzeului de Artă Craiova a 

bunului imobil ”Centrul Internațional Constantin Brâncuși – Centru Turistic 

Interactiv” situat în Municipiul Craiova, Calea Unirii nr.15, județul Dolj (comisia 

nr.1 și comisia nr.4) 

10. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj 

nr.72/2017 privind instituirea unui drept de superficie (comisia nr.1 și comisia nr.6) 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor 

tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și 

extindere Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna” (comisia nr.1 și comisia nr.2) 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

investiții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general 

actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 606A Breasta (DJ 606) -

Obedin – Mihăița – Potmelțu – Coțofenii din Dos - Scăești – Valea lui Pătru – 

Salcia – Argetoaia (DJ 606C) – Iordăchești – Piria – Jud. Mehedinți, km 0+000 – 

43+226, LOT 2 – km 18+255 (intersecție cu DJ 606F) – km 43+226 (lim. Jud. 

MH)” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel 

Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la 

bugetul local pentru realizarea obiectivului (comisia nr.1 și comisia nr.2) 

13. Diverse - interpelări 

 

 


