
EAN DOLJ

privind 

în temeiul art. 2 alin.(1)
cu 

D I S P U N E:

Art Consiliul , care se va de
în data de 25.05.2022, ora 14.00 în Sala nr.1 a Consiliului 

, Calea Unirii nr.19, Craiova, .
Art.2.

de 25 mai 2022

de internet a Consiliului J i avizarea 

privind Codul administrativ
Art.5
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        SECRETAR

DORIN COSMIN VASILE

                           



249 /2022

PROIECT AL ORDINII DE ZI

din data de 25 mai 2022

1. al
(comisia nr. 1 4)

2.
-Vest Oltenia 

(comisia nr. 1)

3. Proiect rotocolului de colaborare încheiat 
pentru prestarea 

post

4.

e
primele 3 luni ale anului 2022 (comisia nr. 1)

5.  
anul 2022 (comisia nr. 1)

6. modific
(comisia nr.4

comisia nr. 5)

7. âre privind aprobarea
pentru Unitatea Medico - Soc (comisia nr. 4 5)

8.
Medico (comisia nr. )

9. aprobarea modific a statului de fun

Craiova (comisia nr. i comisia nr. 5)

10. de 
specialitate al 5)



11. Proie
Dolj nr.64/2020 privind declararea de i

(comisia nr. )

12. privind acordarea unui mandat special reprezentantulu

(comisia nr. 3)

13. privind acordarea unui mandat special reprezentant

strategiei de tarifare pentru perioada 2019-
(comisia nr. 3)

14. privind acord
Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru a aproba în Adunarea 

nefinanciar al administratorilor neexecutivi pentru perioada 2022-2025 (comisia nr.
comisia nr. 3)

15.
la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.

3)

16. re privind 

rivind propunerea de repartizare a 

(comisia nr.1 comisia nr.3)

17. acordarea unui man

te în cadrul proiectului Sistem 

2 6)

18. privind
în Municipiul Craiova

Dolj (comisia nr. 1)

19. solicitarea trecerii unui imobil-teren situat pe teritoriul 

(comisia nr. 1)



20. binete medicale situate 
în dispensarul medical din municipiul Craiova, str. Siretului nr.11(fost nr.13), j
Dolj (comisia nr. 1 4)

21.
4151 mp(din 

(comisia nr.1)

22. P acordului de principiu pentru schimbarea 
(comisia 

nr.1)

23. Proie
-2025, pentru anul 

2021 (comisia nr. 2)

24. privind aprobarea tr al materialului lemnos 

amplasament -sociale din 
(comisia nr. 1 i comisia nr. 4)

25. aprobarea 
(comisia nr. 3)

26. Diverse -


