
1 

 

 PROCES-VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 25.05.2022 

 

 

  

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

Cosmin Vasile, Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj. Participă online următorul 

consilier: Văduva Fănel. 

Din cei 36 de consilieri județeni lipsesc: Solomon Antonie, Drîgnei Daniel, Gîdea 

Constantin-Cosmin, Jianu Mihaela-Roxana, Soare Mihai, Stănescu Niculina-Eugenia și 

Văduva Fănel.  

 

 

* 

 

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

Consiliului Județean Dolj din luna mai. 

Supun aprobării dvs. procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 

Dolj din data de 19 aprilie 2022. 

Cine este pentru? – 30 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate (30 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Ordinea de zi care o aveți în mapă are 2 modificări, 2 

puncte suplimentare. Primul punct suplimentar se referă la:  Proiect de hotărâre 

privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Județul Dolj şi 

Universitatea din Craiova – Facultatea de Agronomie în vederea organizării celei 

de-a VI-a ediţii a International Student Scientific Conference „The Environment - 

Research, Charge, Administration”. Al doilea punct suplimentar: Proiect de 

hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre 

Județul Dolj și Universitatea din Craiova – Facultatea de Mecanică pentru 

organizarea unor manifestări științifice. 

Sunt o serie de manifestări prilejuite de aniversarea a 75 de ani de când s-a 

înființat Universitatea din Craiova. Au venit pe ultima sută și ca să nu treacă 

evenimentul și noi să aprobăm în iunie am zis că fiind și sume minore, 10000 de lei, 

putem să le introducem pe ordinea de zi cu acceptul dumneavoastră. 

Supun votului dvs. ordinea de zi prezentată cu cele 2 puncte suplimentare de mai 

sus. Sunt observații? Nu sunt.  

Cine este pentru? – 30 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 
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În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate ordinea de zi prezentată 

(30  de voturi). 

 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 1 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului Liceului Tehnologic Special „Beethoven”, pe anul 

2022. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

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

Ca să aduc o completare aici, oricum voiam să o fac la final, dar are legătură cu 

„Beethoven”, luni o să ne vedem într-o ședință extraordinară, probabil online. Până 

atunci lucrează cei de la Departamentul de Afaceri Europene. Luni este ultima zi în 

care putem depune pe PNRR  consolidare de instituții publice. Până atunci reușim să 

avem și expertiza tehnică și studiul de eficiență energetică pentru Liceul Tehnologic 

Special „Beethoven”. Depunem și Liceul Tehnologic Special „Beethoven” pe PNRR 

așa cum am făcut luna trecută cu Poliția Segarcea și cu clădirile pediatriei de pe 

Coposu. Dar ne vedem probabil online. O să fie un proiect de aproximativ 6000000 de 

euro. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 30 de 

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

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

prezentat ( 30 de voturi). 

 

* 

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

aprobarea contribuției pentru anul 2022 ce revine Județului Dolj în calitate de 

membru al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. 

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? – 30 de 

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

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

prezentat ( 30 de voturi). 

 

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

aprobarea cooperării și a protocolului de colaborare încheiat între Consiliul 

Județean Dolj și S.C. Salubritate Craiova S.R.L.  pentru prestarea serviciului 

public de adăpostire a animalelor ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost. 

Comisia nr. 2 cum a avizat? 

Dl. Marian Marin: Comisia nr. 2 aviz favorabil. 

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

Dl. Alin Nicola: Comisia nr. 6 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 30 de 

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

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

prezentat ( 30 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea contului de execuție a bugetului propriu al județului Dolj pe primele 3 

luni ale anului 2022 și a contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și a 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 3 luni ale 

anului 2022. 

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? – 30 de 

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

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

prezentat ( 30 de voturi). 

 

* 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 5 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului general al județului Dolj pe anul 2022. 

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? – 30 de 

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

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

prezentat ( 30 de voturi). 

 

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

aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul 

Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dna. Clara Voicu: 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? – 30 de 

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

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

prezentat ( 30 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Unitatea Medico 

- Socială Brabova. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dna. Clara Voicu: 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? – 30 de 

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

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

prezentat ( 30 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea modificării statului de funcții pentru Unitatea Medico – Socială Plenița. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dna. Clara Voicu: 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? – 30 de 

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

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

prezentat ( 30 de voturi). 
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* 

 

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

aprobarea modificării organigramei, a statului de funcţii și a regulamentului de 

organizare și funcționare pentru R.A. Aeroportul Internațional Craiova. 

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? – 30 de 

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

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

prezentat ( 30 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 10 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Dolj. 

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? – 30 de 

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

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

prezentat ( 30 de voturi). 

 

* 

 

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

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.64/2020 

privind declararea de interes public județean a unor bunuri imobile și mobile 

dobândite în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în 

județul Dolj. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 2 cum a avizat? 

Dl. Marian Marin: Comisia nr. 2 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 30 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 ( 30 de voturi). 

 

* 

 

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

acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Dolj în Adunarea 

Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A pentru a 

vota în ședința din 30.05.2022 unele măsuri. 

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? – 30 de 

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

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

prezentat ( 30 de voturi). 

 

* 

 

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

acordarea unui mandat special reprezentantului județului Dolj în Adunarea 

Generală a Asociaților A.D.I. Oltenia, pentru a aprobarea actualizării strategiei de 

tarifare pentru perioada 2019-2024 a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.. 

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? – 30 de 

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

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

prezentat ( 30 de voturi). 

 

* 

 

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

acordarea unui mandat special împuterniciților județului Dolj la S.C. High-Tech 

Industry Park Craiova S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor  societății modificarea unui indicator de performanță nefinanciar al 

administratorilor neexecutivi pentru perioada 2022-2025. 
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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: Noi le modificăm indicatorii nefinanciari pentru că 

ședința trecută le-am luat din teren ca să facem zona de transport intermodal. 

Sunt intervenții? Nu sunt.  

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 30 de 

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

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

prezentat ( 30 de voturi). 

 

* 

 

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

acordarea unui mandat special împuternicițior județului Dolj la S.C. High-Tech 

Industry Park Craiova S.A. să voteze în adunarea generală ordinară unele măsuri. 

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? – 30 de 

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

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

prezentat ( 30 de voturi). 

 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 16 avem: Proiect de hotărâre privind 

mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de 

Drumuri si Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor 

situațiile financiare pe anul 2021, Nota privind propunerea de repartizare a 

profitului aferent anului 2021 și fixarea dividendului, descărcarea de gestiune a 

administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021. 

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: Cu specificarea că acesta a fost anul în care SLDP a 

avut cel mai mare profit din istorie. 
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Dl. Marian Irinei: Cât? 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Este doamna director economic. Cred că aproximativ 

1 milion de euro profit, nu? 

Dna. Marcela Rada: Da. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: 900 și ceva de mii. Bineînțeles că ne luăm înapoi cota 

de dividende, nu le-o mai lăsăm pentru că le-am mărit capitalul social acum 2 ședințe. 

Dna. Marcela Rada: 1300000 de lei sunt dividendele Consiliului Județean. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: 1300000 sunt dividendele noastre. Mulțumim. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 30 de 

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

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

prezentat ( 30 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 17 avem: Proiect de hotărâre privind 

acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților 

încheierea Contractului ”Delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de 

gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj” si a tarifelor aferente. 

Comisia nr. 2 cum a avizat? 

Dl. Marian Marin: Comisia nr. 2 aviz favorabil. 

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

Dl. Alin Nicola: Comisia nr. 6 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 30 de 

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

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

prezentat ( 30 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 18 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea solicitării trecerii imobilului „Vila Jianu”, situat în Municipiul Craiova, 

Str. Mihai Viteazul nr. 16, județul Dolj, din domeniul public al statului și din 

administrarea Consiliului Județean Dolj în domeniul public al județului Dolj. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 30 de 

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

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

prezentat ( 30 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 19 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: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Este vorba de aproape 8 ha lângă aeroport. Aparțin jandarmeriei, dar nefiind 

folosite, dorim să le aducem în patrimoniul județului și să mărim parcul industrial din 

zona respectivă cu 8 ha. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 30 de 

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

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

prezentat ( 30 de voturi). 

 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 20 avem: Proiect de hotărâre privind 

concesionarea prin licitație a două cabinete medicale situate în dispensarul 

medical din municipiul Craiova, str. Siretului nr.11(fost nr.13), județul Dolj. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 30 de 

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

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

prezentat ( 30 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 21 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea solicitării trecerii imobilului teren în suprafață de 4151 mp(din acte) și 
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4.149 mp(din măsurători), situat în Municipiul Craiova, Calea București, nr. 24, 

județul Dolj, din domeniul public al UAT Municipiul Craiova în domeniul public 

al UAT Județul Dolj. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Este o suprafață de teren din jurul blocului S200 care 

aparține primăriei, nu aparține universității. Dorim să intre în patrimoniul nostru, 

împreună cu universitatea lucrăm la proiectul S200 și e bine să avem proprietatea. 

Sunt convins că și municipalitatea va vota acest proiect. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 30 de 

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

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

prezentat ( 30 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 22 avem: Proiect de hotărâre privind 

emiterea acordului de principiu pentru schimbarea destinației a trei imobile teren 

situate în municipiul Craiova, strada Tabaci nr.1. 

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? – 30 de 

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

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

prezentat ( 30 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 23 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de 

menținere a calității aerului în județul Dolj, 2020-2025, pentru anul 2021. 

Comisia nr. 2 cum a avizat? 

Dl. Marian Marin: Comisia nr. 2 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 30 de 

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

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

prezentat ( 30 de voturi). 

 

* 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 24 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea transmiterii fără plată al materialului lemnos rezultat de la obiectivul 

de investiții – Desființare clădiri aferente Imobilului 349 – amplasament R.A. 

Aeroportul Internațional Craiova către unitățile medico-sociale din județul Dolj. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dna. Clara Voicu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Este tot ce s-a defrișat la unitatea militară unde a fost 

un inginer silvic de la direcție. Dăm către UMS-uri pentru că nu are rost să facem 

proceduri să vindem noi. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 30 de 

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

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

prezentat ( 30 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 25 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului 

Dolj. 

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? – 30 de 

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

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

prezentat ( 30 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La primul punct suplimentar avem: Proiect de 

hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre 

Județul Dolj şi Universitatea din Craiova – Facultatea de Agronomie în vederea 

organizării celei de-a VI-a ediţii a International Student Scientific Conference 

„The Environment - Research, Charge, Administration”. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Practic le acordăm suma de 10000 de lei.  

Sunt intervenții? Nu sunt. 
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 29 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 1. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă proiectul de hotărâre prezentat ( 29 de 

voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La al doilea punct suplimentar avem: Proiect de 

hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre 

Județul Dolj și Universitatea din Craiova – Facultatea de Mecanică pentru 

organizarea unor manifestări științifice. 

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? – 29 de 

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 1. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă proiectul de hotărâre prezentat ( 29 de 

voturi). 

 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La diverse sunt intervenții? Nu sunt. 

Voi face o scurtă informare. În ultima perioadă am avut o deplasare în 

Muntenegru unde am semnat un acord de colaborare cu Podgorita, capitala statului și 

cu municipalitatea din Kotor. Încercăm să avem colaborări atât prin facilitarea 

schimburilor economice cât și pe zona de aeroport, zona de zboruri directe.  

Am reușit să semnăm și studiul de fezabilitate și să începem să intrăm într-o 

oarecare linie dreaptă pentru drumul care va lega Spitalul Regional cu drumul Expres. 

A fost preluată de Consiliul Județean această problemă. Sunt 3,8 km în zona Ghercești 

și ne-am angajat că le vom face noi. 

De asemenea s-a finalizat licitația la aeroport. A fost desemnat câștigătorul și am 

semnat contractul de execuție pentru cele 97 de milioane de euro pentru noul terminal 

și toate investițiile aferente. E o asociere condusă de firma Erbașu. Sperăm să meargă 

totul foarte bine. Sunt doar 2 ani termen de execuție. Până în 2 ani de fapt și sperăm să 

nu fie sincope. 

Am inițiat un prim demers și am avut alături atât Universitatea cât și câteva 

instituții de cercetare să facem un cluster al industriei aerospațiale inițiat de Consiliul 

Județean. ADR-ul este partener, la fel Institutul INCAS, institutul de cercetări 

aerospațiale care își face sediul exact în zona Aeroportului Craiova, lângă aeroclub. 

Fabrica de avioane, operatori care lucrează în tot ce înseamnă mentenanță, sunt 

convins că vor putea fi atrase multe fonduri europene în această zonă. Va sta la baza și 
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unui viitor parc tehnologic, un parc de profil, pe care probabil îl vom face tot în zona 

aeroportului având în vedere că vom avea și spații destul de multe în actualul terminal. 

Noul terminal va putea să suporte tot ce înseamnă pasageri mult timp de acum înainte. 

Actualul va avea destule spații unde pot fi și sediile firmelor în domeniu și schimburi 

comerciale între ele. 

Am avut ieri și oaspeți din Voievodatul Varmia și Mazuria. Au venit pentru prima 

oară la noi. Noi am mai fost în Polonia, au fost mai multe delegații din partea noastră. 

A rămas să începem să lucrăm pe proiecte concrete. Un prim proiect va fi cu Centrul 

Cultural Polonez, va face un proiect cu un liceu de aici . Urmează ca și noi să avem 

atât schimburi culturale cât și diverse proiecte de cooperare. Vom fi probabil parteneri 

și într-o structură în care să putem atrage fonduri direct de la Comisia Europeană.  

Domnul secretar vrea să vă spună o mică informare privind o nouă procedură. 

Luna iunie este luna în care trebuie să depunem declarațiile de avere și interese. Nu le 

mai scriem din pix, acum este totul online. 

Dl. Secretar General al Județului Cristian Marian Șovăilă: Bună ziua. 

Mulțumesc, domnule Președinte. A intervenit o modificare. Modificarea Legii 

176/2010, modificarea adusă în decembrie 2021 prin OUG. Declarațiile de avere și 

interese se depun doar în format electronic. Există o aplicație e-DAI. Dumneavoastră 

ați fost înscriși de către noi, de către Consiliul Județean, iar fiecare dintre 

dumneavoastră a primit un link prin luna noiembrie, sfârșitul lui noiembrie, începutul 

lui decembrie pe mail-urile pe care dumneavoastră le-ați comunicat la Consiliul 

Județean. Trebuie deschis acest link. Acolo aveți toate datele de identificare. E o 

parolă deja generată pe care dumneavoastră trebuie să o schimbați în momentul 

deschiderii aplicației. În cazul în care dumneavoastră nu vă puteți descurca, trebuie să 

precizez, doar în acest an mai merge cu semnătură olografă, dar pentru acest lucru 

trebuie descărcată declarația după completare, apoi semnată, scanată și introdusă din 

nou în aplicație. Ele vin înainte la noi, la Consiliul Județean, după ce le completați 

pentru că s-ar putea să existe ceva erori și atunci noi le verificăm și de la noi pleacă 

către agenție. În cazul în care dețineți semnătură digitală, sau doriți să vă faceți 

semnătură digitală, chiar aplicația respectivă vă generează semnătura digitală, dar 

trebuie urmată o procedură care nu e chiar foarte simplă, dar vă puteți descurca. Sunt 

ceva tutoriale foarte bine făcute pe site la ANI care vă arată exact pașii care trebuiesc 

urmați. Dacă dintre dumneavoastră doriți sprijin nu e nici un fel de problemă. Vă rog 

să vă notați un număr de telefon.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Să vorbim, să punem pe cineva dintre ai noștri, un IT-

ist să sune pe fiecare.  

Dl. Secretar General al Județului Cristian Marian Șovăilă: Eu voiam să vă 

dau numărul colegei noastre, Elena Buduru, pe care o sunați. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Eventual să și vină în măsura timpului. Una e să 

spună e un buton în dreapta sus, albastru. L-ai văzut? Nu. Mai caută-l mai în stânga. 

Când avem timp în centru, trecem până la Elena. 
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Dl. Secretar General al Județului Cristian Marian Șovăilă: Vă poate îndruma 

fără nici un fel de problemă. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Este rău doar pentru cei care de anul trecut până acum 

au dobândit averi foarte mari. 

Dl. Secretar General al Județului Cristian Marian Șovăilă: Dacă aveți datele, 

declarația se poate concepe aici prin accesarea acelui link care v-a fost comunicat pe 

mail. Dacă vreți să vă notați numărul de telefon. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Dai pe grup. 

Dl. Secretar General al Județului Cristian Marian Șovăilă: Da, mai bine vă 

trimit numărul de telefon pe grup. Aveți sprijinul necondiționat al nostru. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Oricum perioada viitoare sunăm. Să nu treacă timpul 

să ne trezim pe 18, 20 iunie. 

Dl. Secretar General al Județului Cristian Marian Șovăilă: Să nu lăsăm pe 

ultima zi sau pe ultimele 3 zile că poate genera erori. 

Dl. Marian Irinei: Termenul e data de 15 iunie? 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Da, tot 15 iunie și e bine să începem de acum. 

Dl. Marian Irinei: Este obligatorie semnătura electronică? 

Dl. Secretar General al Județului Cristian Marian Șovăilă: Nu, este ultimul 

an în care se mai poate semna olograf. Trebuie doar scoasă, semnată, scanată din 

nou și e o funcție prin care se introduce scan-ul din nou în aplicație.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Și cine are scan pe telefon sau acasă bine, cine nu 

tot aici să vină. 

Dl. Secretar General al Județului Cristian Marian Șovăilă: O să vă dau pe 

grup telefonul colegei noastre. 

Dl. Marian Irinei: Și pentru cine a schimbat adresa de mail? Am dat o adresă 

de mail de instituție. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Noi îl avem în istoric și-l retrimitem pe noile 

adrese. 

Dl. Secretar General al Județului Cristian Marian Șovăilă: O să vă ajutăm și 

cu această problemă. În regulă. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Ne vedem online luni la ora 11:00, o să primiți 

convocarea. 

 

Se încheie lucrările ședinței. 

 

 

 

       PREȘEDINTE   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 
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