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PROCES-VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 30.05.2022 

 

 

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: Badea Marian, Bărăgan Stelian, Bică 

Gheorghe, Bosoancă Silviu-Cosmin, Drâgnei Daniel, Mateiță Constantin-Ovidiu, 

Mărgărit Dorin-Constantin, Nicola Teodor-Alin, Păsculescu Veta, Stanciu Octavian-

Paul, Stănculescu Anișoara și Trandafir Ștefan-Cristian.   

 

* 

 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Bună ziua, stimați colegi! Astăzi ne vedem într-o 

ședință extraordinară online. Sunt 2 puncte pe ordinea de zi, 2 puncte pe care era nevoie 

azi să le supunem votului dumneavoastră. 

Supun votului dvs. ordinea de zi prezentată. Sunt observații? Nu sunt.  

Cine este pentru? – 25 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

(25  de voturi). 

 

* 

 

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

completarea Hotărârii  Consiliului Județean Dolj nr. 159/19.08.2021 privind 

aprobarea garantării parțiale a unei finanțări rambursabile interne, în vederea 

implementării proiectului „Extinderea și Modernizarea Aeroportului Internațional 

Craiova”. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Noi am aprobat atunci hotărârea, Comisia Națională pentru Garantarea Creditelor 

ne-a solicitat să mai introducem un articol. Este vorba de articolul din hotărârea de azi, 

articolul 1. Era vorba de sintagma: 

„(1) Plata principalului, a dobânzilor, a comisioanelor, a oricăror impozite, 

taxe si a altor cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul prevăzut la art.1 se 

asigura integral din bugetul R.A. Aeroportul International Craiova. 

(2) Din bugetul local al Județului Dolj se asigură integral garantarea: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de 

interes local; 
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c) altor cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la art. 1.” 
A fost solicitată de către Comisia Națională pentru Garantarea Creditelor și în felul 

acesta completăm hotărârea pentru a putea să aprobe Aeroportului creditul pentru 

cofinanțarea și plata cheltuielilor neeligibile la proiectul Modernizare și Extindere 

Aeroport . 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 25 de voturi. 

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

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

prezentat ( 25 de voturi). 

 

* 

 

 

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

„Reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirilor publice în care se află sediul 

Liceului Tehnologic Special „Beethoven” și al Centrului Județean de Resurse și 

Asistență  Educațională Dolj, situate în str. Ludwing van Beethoven nr. 2, 

Craiova, județul Dolj, în vederea creșterii rezistenței și stabilității acestora. 

Acest punct este principalul motiv pentru care ne vedem. Astăzi este ultima zi de 

depunere a proiectelor pe primul apel pe PNRR și noi avem deja gata documentația și 

pentru al treilea proiect. Consiliul Județean Dolj depune azi al treilea proiect pe PNRR. 

Sunt 3 proiecte depuse în luna mai.  

Comisia nr. 2 cum a avizat? 

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

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

Este proiect pe PNRR. Așa cum spuneam încă de la începutul anului, liceul 

Beethoven este în planul nostru. Am depus chiar în prima zi de deschidere a axelor pe 

PNRR reabilitarea clădirilor de pe strada Corneliu Coposu și e vorba de actuala secție 

de Pediatrie. Am depus proiect pentru reabilitarea Poliției Segarcea care este tot în 

proprietatea Consiliului Județean. Astăzi, aprobând cu votul dumneavoastră acest 

proiect vom depune și reabilitarea și modernizarea clădirilor publice în care se află 

sediul Liceului Tehnologic Special „Beethoven” și CJRAE. Sunt practic 3 proiecte 

cumulate de aproape 12 milioane de euro.La Beethoven sunt 3,2 milioane de euro fără 

TVA. Avem în lucru Liceul Sf. Vasile, este în stadiu avansat de lucru documentația, 

în august va fi un nou apel. Din ce știm apelul care se închide astăzi nu va consuma 

toți banii, e principiul primul venit, primul servit. Eu consider că documentațiile 

noastre și cele 3 proiecte sunt și eligibile și vor avea foarte mari șanse să prindă 

finanțare. În prima zi a lunii august probabil ne vom vedea, vedem cum, online, fiind 

o lună mai de vară, dar vom depune și atunci al patrulea proiect pentru Sf. Vasile. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 25 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 ( 25 de voturi). 

 

* 

 

  Dl. Dorin Cosmin Vasile: Vă mulțumesc mult pentru timpul dumneavoastră și ne 

vedem la următoarea ședință. O zi bună să aveți. 

 

Se încheie lucrările ședinței. 

 

 

 

 

       PREȘEDINTE       SECRETAR GENERAL  

         AL JUDEȚULUI 

 

      DORIN - COSMIN VASILE       CRISTIAN - MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 


