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PROCES-VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 13.12.2021 

 

 

 

Şedinţa se desfășoară în sistem online și este deschisă de domnul Dorin Cosmin 

Vasile, Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.  

Din cei 36 de consilieri județeni lipsesc următorii: Bărăgan Stelian, Drîgnei Daniel, 

Gîdăr Alexandru, Gîdea Constantin-Cosmin, Marinescu Nicu, Mărgărit Dorin-

Constantin, Soare Mihai, Tiberiade Romeo.  

 

* 

 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Bună dimineața, stimați colegi! Așa cum am vorbit la 

ultima ședință, ne vedem într-o ședință rapidă, ședință extraordinară. Avem câteva 

puncte pe ordinea de zi. Trebuie aprobate în 3 zile de la data comunicării, procedura este 

de la Ministerul Finanțelor. De aceea am convocat ședința extraordinară. Față de ordinea 

de zi pe care o aveți dumneavoastră mai este un al treilea punct pe care l-am transmis 

încă de vineri la comisii. Tot ca și procedură, nu este o sumă foarte mare, datorită faptului 

că la nivel de județ s-a încasat o sumă suplimentară de 1740000 de lei, o împărțim către 

110 unități administrativ teritoriale. Excepție face Craiova și datorită sumei mici, 

bineînțeles. Am adăugat-o pe ordinea de zi la punctul 3.     

Supun votului dvs. ordinea de zi prezentată cu acest punct suplimentar: Proiect de 

hotărâre privind repartizarea cotei de 6% din impozitul pe venit încasat 

suplimentar la bugetul de stat în anul 2021, în valoare de 1.747 mii lei, reprezentând 

fond la dispoziţia consiliului judeţean, pe unităţi administrativ-teritoriale. 

Sunt intervenții? Nu sunt.  

Cine este pentru? – 28 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate ordinea de zi cu punctul 

suplimentar propus (28 de voturi). 

 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Intrăm în ordinea de zi și la punctul 1 avem: Proiect 

de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 

normale, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Călin 

Cosmin - Petruț, precum și constatarea vacantării locului de consilier județean. 

Comisia nr. 5 a avizat favorabil. 

Ne pare rău că ne părăsește Cosmin. Îi urăm succes acolo unde s-a dus. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 28 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 28 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Urmează să demarăm de astăzi procedurile pentru a 

trimite la instanță toate documentele necesare ca la ședința din ianuarie să depună 

jurământul următorul consilier județean de pe lista PNL. 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 2 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului general al județului Dolj, pe anul 2021. 

Comisia nr. 1 a avizat favorabil. 

Sunt cele 5 milioane de lei. Nu sunt bani care vin efectiv, sunt bani care ne 

compensează din plățile restante pe asistență socială și vorbim de contribuții din luna 

septembrie și luna octombrie. Sunt veniți prin Direcția de Finanțe Publice. 

Sunt observații? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 28 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 28 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul suplimentar avem: Proiect de hotărâre 

privind repartizarea cotei de 6% din impozitul pe venit încasat suplimentar la 

bugetul de stat în anul 2021, în valoare de 1.747 mii lei, reprezentând fond la 

dispoziţia consiliului judeţean, pe unităţi administrativ-teritoriale. 

Comisia nr. 1 a avizat favorabil. 

Așa cum v-am precizat mai devreme e vorba de o sumă de 1740000 lei, 17 miliarde 

de lei vechi pentru că am avut încasări în plus pe penultimul trimestru al anului. Această 

sumă o direcționăm către cele 110 UAT, excepție face Craiova. Formula a fost simplă, 

așa cum am făcut de obicei, pe numărul de populație. Vin sume destul de mici, doar  

între 10000 și 40000 de lei pe localitate. Băilești sau Calafat au undeva spre 40000 de 

lei, comunele mai mici 10000 de lei, probabil pentru lemne la școală sau decorațiuni de 

Crăciun. Aceștia sunt banii și pe aceștia îi împărțim. 

Sunt observații? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 28 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 
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    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 28 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: S-a epuizat ordinea de zi pentru ședința de azi. Ca și 

scurtă informare: o să avem ședință ordinară pentru luna decembrie vineri la ora 12, pe 

17 decembrie, să nu intrăm în săptămâna cu sărbătorile, să poată să se deruleze toate 

operațiunile la timp, de sărbători o să fie închisă trezoreria. O să vă convoace azi colegii 

de la Consiliul Județean. La ora 12, pentru că am vrea ca la ora 13 sau când terminăm să 

rămânem într-un alt cadru, doar consilierii județeni, să ne luăm rămas bun pentru anul 

acesta.  

Mai sunt alte intervenții? Nu sunt. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună! 

  

Se încheie lucrările ședinței. 

 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

 

         DORIN COSMIN VASILE           CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 


