
 

 

  

 
 

 
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 02.02.2023, 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 02.02.2023 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. 31/2023 

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 02.02.2023 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare 

acordate elevilor Liceului Tehnologic Special ”Beethoven” Craiova, Centrului 

Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova și Școlii Gimnaziale Speciale 

”Sf. Mina” Craiova pentru perioada ianuarie – august 2023 (comisia nr.4) 

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

de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 

(comisia nr.1 și comisia nr.4) 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 

„Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-

2026 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

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

Medico-Sociale Amărăștii de Jos, pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 

(comisia nr.1 și comisia nr.4) 

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

Medico-Sociale Bechet, pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 (comisia nr.1 

și comisia nr.4) 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității 

Medico-Sociale Brabova, pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 (comisia nr.1 

și comisia nr.4) 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității 

Medico-Sociale Cetate, pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 (comisia nr.1 

și comisia nr.4) 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității 

Medico-Sociale Melinești, pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 (comisia 

nr.1 și comisia nr.4) 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității 

Medico-Sociale Plenița, pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 (comisia nr.1 

și comisia nr.4) 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității 

Medico-Sociale Sadova, pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 (comisia nr.1 

și comisia nr.4) 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției 

Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj pe anul 2023 și estimările pe 

anii 2024 - 2026 (comisia nr.1 și comisia nr.3) 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției 

Județene de Servicii Publice și Utilități Dolj pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-

2026 (comisia nr. 1și comisia nr.3) 



 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Dolj pentru anul 

2023 (comisia nr.5 și comisia nr.6) 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Dolj, pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 

(comisia nr.1 și comisia nr.6) 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului 

Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj pentru 

anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2026 (comisia nr.1 și comisia nr.2) 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului 

Sportiv Județean Știința ”U” Craiova pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 

(comisia nr.1 și comisia nr.4) 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului 

Olteniei Craiova, pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 (comisia nr.1 și 

comisia nr.4) 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului 

de Artă Craiova, pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 (comisia nr.1 și 

comisia nr.4) 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Bibliotecii Județene ”Alexandru și 

Aristia Aman”, pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 și a bugetului de 

venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Bibliotecii Județene 

”Alexandru și Aristia Aman”, pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 (comisia 

nr.1 și comisia nr.4) 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, pe anul 2023 

și estimările pe anii 2024-2026 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii 

Populare de Arte și Meserii ”Cornetti”, pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 

(comisia nr.1 și comisia nr.4)  

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Liceului Tehnologic Special 

”Beethoven”, pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 și a bugetului de venituri 

și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special 

”Beethoven”, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Liceului Tehnologic Special 

”Pelendava” Craiova, pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 (comisia nr.1 și 

comisia nr.4) 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație 

Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova, pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 și a 

bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Centrului 

Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova, pe anul 2023 (comisia nr.1 și 

comisia nr.4) 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Școlii Gimnaziale Speciale ”Sf. 

Mina” Craiova, pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 și a bugetului de 

venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile a Școlii Gimnaziale 

Speciale ”Sf. Mina” Craiova, pe anul 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Dolj, pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 și a 

bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Centrului 



 

 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj, pe anul 2023 și estimările pe 

anii 2024-2026 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 25.168,00 mii lei din 

excedentul bugetar al anului 2022 pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de 

dezvoltare în anul 2023 (comisia nr.1) 

28. Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului Dolj, pe anul 2023 

și estimările pe anii 2024-2026, reprezentând plata contribuției pentru personalul 

neclerical angajat în unitățile de cult din județul Dolj (comisia nr.1) 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al creditului 

intern pe anul 2023 (comisia nr.1) 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al județului Dolj, pe anul 

2023 și estimările pe anii 2024-2026 (comisia nr.1) 

31. Proiect de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Județean Dolj a doi 

consilieri județeni care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

județului Dolj (comisia nr.5 și comisia nr.6) 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării imobilului teren în suprafață de 

184 mp, situat în municipiul Craiova, strada Frații Golești, nr.2G (comisia nr.1) 

33. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ să aprobe în Adunarea 

Generală a Asociaților documentația de atribuire aferentă Contractului de Delegare 

a Gestiunii Activității de Eliminare prin Depozitare a Deșeurilor la Depozitul 

Ecologic de Deșeuri Mofleni-Craiova (comisia nr.2 și comisia nr.6) 

34. Proiect de hotărâre  pentru modificarea anexelor nr.3, nr.4, nr.5, nr.7, nr.9 și nr.10 la 

Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.191/30.06.2022 privind aprobarea 

documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice 

de transport persoane în aria de competență a județului Dolj (comisia nr.3 și comisia 

nr.5) 

35. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Unității Administrativ-

Teritoriale Județul Dolj a unui teren în suprafață de 6779 mp, din proprietatea 

publică a Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Rast (comisia nr.1) 

36. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Craiova asupra unui teren în suprafață de 1.760 mp, situat în 

municipiul Craiova, strada Tabaci, nr.1, precum și trecerea acestui teren din 

domeniul public al județului Dolj în domeniul public al statului (comisia nr.1) 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.269/2021 privind 

închirierea  prin licitație publică a unor terenuri aparținând domeniului public al 

Județului Dolj, situate în Municipiul Craiova, Str. Tabaci, Nr.1 (comisia nr.1)  

38. Diverse - interpelări 

 

 

 

 

 

 

 

 


