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 PROCES-VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 31.01.2022 

 

 

 

Şedinţa se desfășoară cu participare fizică și este deschisă de domnul Dorin Cosmin 

Vasile, Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.  

Din cei 36 de consilieri județeni lipsesc: Jianu Mihaela-Roxana, Mărgărit Dorin-

Constantin, Nicola Teodor-Alin, Stănescu Niculina Eugenia și Trandafir Ștefan-Cristian. 

 

 

* 

 

 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Bună ziua, stimați colegi! Este ședința ordinară a 

Consiliului Județean de pe luna ianuarie. 

Supun aprobării dvs. procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 

Județean Dolj din data de 12 ianuarie 2021. 

Cine este pentru? – 31 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate (31 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Supun votului dvs. ordinea de zi prezentată. Sunt 

observații? Nu sunt. Cine este pentru? – 31 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 

nu sunt. 

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

(31 de voturi). 

 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Dacă nu sunt intervenții intrăm în ordinea de zi și la 

punctul 1 avem: Depunerea jurământului prevăzut la art.117 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, de către supleantul al cărui mandat de consilier județean a 

fost validat prin încheiere civilă, pronunțată de Tribunalul Dolj în Dosarul 

nr.220/63/2022. 

Domnul Secretar General trebuie să dea citire încheierii de ședință a Tribunalului 

Dolj să vedem dacă a fost validată. 
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Dl. Cristian Șovăilă: Bună ziua. Prin încheierea pronunțată de Tribunalul Dolj la 

data de 18 ianuarie 2021 în Dosarul nr. 220/63/2022 se validează mandatul de consilier 

județean pentru Consiliul Județean Dolj a supleantului doamna Voicu Clara, astfel 

declarat la alegerile pentru autoritățile publice locale desfășurate la data de 27.09.2020. 

Astfel sunt îndeplinite condițiile pentru validare și depunerea jurământului. Prin urmare 

o invităm pe doamna Voicu Clara să depună jurământul. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumim. 

 

* 

 

Consilierul județean supleant Voicu Clara depune jurământul prevăzut la art.117 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare și îl semnează în două exemplare. Apoi i se 

înmânează insigna de consilier județean. 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumim. Felicitări! Bine ați venit în rândurile 

noastre. Sunteți la al doilea mandat de consilier și conform regulilor ați intrat în locul 

colegului care a demisionat și veți face parte din comisia nr. 4: „ACTIVITĂŢI 

ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, TINERET ŞI SPORT” 

Dna. Voicu Clara: Da. Mulțumesc. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumim și noi și mult succes! 

 

 

* 

 

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

aprobarea valorii rezultate în urma evaluării activelor fixe de natura terenurilor și 

construcțiilor aflate în domeniul public și privat al Județului Dolj. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 6 cum a avizat? 

Dl. Constantin Mateiță: Comisia nr. 6 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 3 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli provizoriu, al Direcției Județene de 

Servicii Publice și Utilități Dolj pe anul 2022. 
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Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan:: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 4 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Dolj pentru 

anul școlar 2022-2023. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Romeo Tiberiade: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 5 avem: 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 2022. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Romeo Tiberiade: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 6 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de 
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organizare și funcționare pentru Direcția Județeană de Servicii Publice și Utilități 

Dolj. 

Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 7 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării statului de funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Romeo Tiberiade: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 8 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc ”Așezămintele 

Brâncovenești” Dăbuleni. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Romeo Tiberiade: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 9 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării statului de funcții pentru Unitatea Medico-Socială Bechet. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Romeo Tiberiade: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 10 avem: 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. 6 cum a avizat? 

Dl. Constantin Mateiță: Comisia nr. 6 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții?. 

Dl. Florin Gătăjescu: Domnule Președinte noi îl propunem pe dl. Triță Dan-

Alexandru. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Dl. Triță Dan-Alexandru. Alte propuneri? 

Dl. Mihail Neațu-Breciugă: Din partea grupului PSD îl propunem pe domnul Bică 

Gheorghe. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumim. Sunt alte propuneri? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerile făcute. Cine este 

pentru? – 32 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu propunerile făcute ( 32 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 11 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea ”Strategiei de dezvoltare a județului Dolj 2021 – 2027”. 

Comisia nr. 2 cum a avizat? 

Dl. Cosmin Gîdea: Comisia nr. 2 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Strategia, draftul final, vi l-am transmis acum o 

săptămână, iar în decembrie am postat pe site varianta la care lucram, v-am informat și 

atunci. Este strategia până în anul 2027. Colegii mei au pus câteva slide-uri cu direcțiile 
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principale de acțiune. Am plasat-o și pe variantă consultativă pe site-ul Consiliului 

Județean, dar și printr-o conferință de presă. A fost finanțată din programul Capacitate 

Administrativă. Pot să spun că s-a lucrat serios la ea, au fost discuții cu fiecare UAT, pe 

grupuri de lucru inclusiv cu mediul de afaceri, cu ce înseamnă cultură și învățământ, cu 

factori de decizie din sănătate publică și zona politicilor de mediu. Ne axăm pe fondurile 

europene pentru finanțarea majorității intervențiilor propuse în strategie. E o variantă 

care poate fi upgradată dacă apar linii de finanțare noi sau apar oportunități noi. Vă invit 

să consultați documentul final. Nu cuprinde doar proiectele Consiliului Județean. Sunt 

proiecte ale mediului academic, ale celor 111 UAT, ale mediului de afaceri pentru că 

orice intervenție dintr-o strategie de dezvoltare județeană chiar primește de la un punctaj 

până la o evaluare mai bună în concursurile de proiecte. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 12 avem: Proiect de hotărâre privind 

solicitarea trecerii unui imobil-teren situat pe teritoriul administrativ al localității 

Ghercești din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului 

Afacerilor Interne în domeniul public al județului Dolj. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Este vorba de 8 ha în apropiere de Aeroportul Craiova 

și fabrica de avioane pe care vrem să le preluăm, să extindem parcul industrial. Este 

chiar pe zona unde sunt utilități, este drum și e o zonă industrială. Avem acceptul 

Inspectoratului Județean de Jandarmi pentru că Jandarmeria îl folosea până acum ca și 

zonă de antrenament. E ca și procedură pentru că va fi nevoie ca și Ministerul de Interne 

și Ministerul de Finanțe să-și dea acceptul pentru Hotărâre de Guvern.  

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 13 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați 

și a valorii totale a proiectului ”Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și 
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stabilității clădirii publice (Corp C2) situată în Str. Tabaci, nr.1, Municipiul 

Craiova, județul Dolj”. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

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

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

prezentat ( 32 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 14 avem: Proiect de hotărâre privind 

modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.232/2020. 

Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan:: Comisia nr. 3 aviz favorabil.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Modificăm reprezentanții consiliului în AGA la SCLDP 

în urma demisiei consilierului Cosmin Petruț Călin. Propuneri vă rog. 

Dl. Alexandru Gîdăr: Din partea grupului de consilieri PNL îl propunem pe dl. 

Gătejescu Alexandru-Florian. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Dl. Florin Gătejescu. Mulțumim. Mai sunt alte 

propuneri? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerea făcută. Cine este 

pentru? – 32 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu propunerea făcută ( 32 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 15 avem: Proiect de hotărâre privind 

înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Dolj în Consiliul de 

Administrație al Spitalului Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Romeo Tiberiade: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Propuneri vă rog. 

Dl. Mihail Neațu-Breciugă: Din partea grupului PSD pe domnul Stancu-Priciu 

Ionică. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumim. Mai sunt alte propuneri? Nu sunt. 
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu propunerea făcută. Cine este 

pentru? – 32 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu propunerea făcută ( 32 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Eu am considerat că e o cutumă deja și dățile trecute 

mi-ați dat acceptul dumneavoastră ca atunci când e vorba de persoane și e o singură 

nominalizare pentru un singur loc să votăm deschis, să nu facem buletin de vot cu un 

singur nume. De aceea ultimele 2 propuneri le-am votat deschis că așa a fost cutuma de 

până acum.  

 

* 

 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Ordinea de zi s-a terminat. La punctul diverse avem 

solicitări? Nu sunt. 

 În perioada următoare, cred că în maxim 3 zile, joi sau vineri vom avea gata chiar 

la nivel de detaliu bugetul de venituri și cheltuieli. Pe capitole mari a fost postat acum o 

săptămână și jumătate, dar inclusiv la detaliu, la nivel de achiziții mici va fi gata. Îl vom 

posta pe grup și pe 10 februarie este ședința extraordinară pentru aprobarea bugetului. 

Suntem exact în acel termen de 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial după ce 

a fost semnat de Președintele țării. Dacă se poate comisia va fi cu o zi mai devreme să 

putem pune pe capitole de investiții și de cheltuieli amendamentele dumneavoastră. 

 Vă mulțumesc foarte mult! Ne vedem săptămâna viitoare. 

 

Se încheie lucrările ședinței. 

 

 

 

 

 

       PREȘEDINTE   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

 

      DORIN COSMIN VASILE         CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 


