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 PROCES-VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 25.11.2021 

 

 

 

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: Călin Cosmin Petruț, Drîgnei Daniel, 

Stănescu Niculina Eugenia și Tiberiade Romeo. 

 

* 

 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Bună ziua, stimați colegi! Suntem la ședința ordinară 

din luna noiembrie.   

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

Dolj din data de 28 octombrie 2021 și procesul verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Județean Dolj din data de 04 noiembrie 2021. 

Cine este pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate (33 de voturi). 

 

* 

 

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

observații? Nu sunt. Cine este pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 

nu sunt. 

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

(33 de voturi). 

 

 

* 

 

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

punctul 1 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 

venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” 

Dăbuleni pe anul 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea rectificării bugetului Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman”, 

pe anul 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

* 

 

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

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe 

nerambursabile primite de Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”, pe 

anul 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

* 

 

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

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile 

al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj, pe anul 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 
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Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea rectificării bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Dolj, pe anul 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. Noi întregim acum banii 

pentru luna noiembrie, care vor trebui să fie dați în decembrie. În continuare suntem 

deficitari la bugetul DGASPC. Am oprit și am luat câteva sume de la unele investiții 

care nu se finalizează anul acesta să putem achita netul. Avem restanță pe contribuții 

pentru lunile septembrie și octombrie. Am achitat doar contribuțiile pentru sănătate, a 

fost și această perioadă și era nevoie. Ca o veste cât de cât bună, nu e extraordinară, e 

posibil să primim bani pentru plățile restante pe contribuții. Este un proiect pentru asta 

zilele următoare la Guvern. Dacă primim, probabil în primele zile din decembrie facem 

o ședință rapidă, online eventual, să putem să băgăm bani în buget și să-i dăm Direcției 

de Asistență Socială. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale 

Melinești, finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului 

Dolj, pe anul 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

 

* 

 

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

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale 

Brabova, finanțat de la bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, din 

venituri proprii și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, cu sumele ce 

depășesc costul standard/an/pat, pe anul 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. Probabil, ca și procedură, 

vom intra la începutul anului viitor în ședință. Noi acum suplimentăm către UMS-uri 

bani pentru tot ce înseamnă cheltuieli în afara standardului de cost. Vorbim de același 

standard de cost ca și la Protecția Copilului, un standard de cost gândit la începutul 

deceniului trecut. 3 mese pe zi pentru un adult sunt undeva la 14 sau 15 lei. Nu poți să 

îi dai unui adult internat mâncare de 14 lei într-o zi la 3 mese. Și Protecția Copilului și 

UMS-urile dacă nu ar avea susținerea consiliului județean nu ar putea funcționa. Și noi 

suntem din ce în ce mai strânși cu bugetul că așa sunt vremurile. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj și Asociația 

Umanitară pentru Protejarea și Sprijinirea Răniților, Invalizilor și Urmașilor celor 

Căzuți în Timpul Revoluției din Decembrie 1989 – Dolj în vederea organizării de 

activități comemorative și festive pentru marcarea zilei de 22 decembrie, Ziua 

Victoriei Revoluției Române și a Libertății. 

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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Consiliul Județean Dolj 

și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj pentru premierea sportivilor și 

antrenorilor din județul Dolj care au obținut performanțe deosebite în anul 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

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

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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

modificarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și 

funcționare a 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 Nedelescu: Comisia nr. 5 aviz favorabil. 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea modificării statului de funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

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

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

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

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Dolj. 

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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

 

* 

 

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

aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Dolj. 

Comisia nr. 6 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 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 de Pneumoftiziologie Leamna. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Propuneri, vă rog. 

Dl. Alexandru Gătejescu: Propunerea noastră este domnul Nicolae Gabriel. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt alte propuneri sau intervenții? Nu sunt. Vă propun 

să votăm deschis fiind singura propunere. 

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

pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentat cu propunerea făcută ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

mandatarea împuternicitului județului Dolj la S.C. Compania de Apă ”Oltenia” 

S.A. să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  unele măsuri. 

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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.209/15.12.2020 privind 

aprobarea proiectului ”Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea 

educațională a instituțiilor de învățământ special din județul Dolj”. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. Inițial nu devenise eligibilă 

datorită lipsei de finanțare, eram eligibili dar nu primisem finanțare. A fost un proiect 

pe care Consiliul Județean Dolj l-a depus alături de celelalte proiecte cu materiale pentru 

prevenirea COVID. Aici am depus pentru școlile noastre speciale, aflate în coordonare, 

pentru tablete si laptopuri. Într-un final am primit finanțare, de aceea l-am reintrodus pe 

ordinea de zi. E finanțabil, primim banii, avem și licitația în curs. Câteva sute de tablete 

și laptopuri vor ajunge la copii cu nevoi speciale la școlile respective.  

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.160/2021 privind aprobarea 

proiectului ”Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova” și a 

cofinanțării de 2% din valoarea eligibilă a proiectului ”Extinderea și modernizarea 

Aeroportului Internațional Craiova”  . 

Comisia nr. 2 cum a avizat? 

Dl. Cosmin Gîdea: Comisia nr. 2 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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 19 avem: Proiect de hotărâre privind 

modificarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI – Anexa nr.1 și 

Indicatorii tehnico-economici – Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Dolj 

nr.158/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extinderea și modernizarea 

Aeroportului Internațional Craiova”. 

Comisia nr. 2 cum a avizat? 

Dl. Cosmin Gîdea: Comisia nr. 2 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. 



9 

 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea documentației tehnico-economice – faza SF, pentru proiect mixt, 

completat cu elemente specifice din Documentația de avizare a lucrărilor de 

intervenții – pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și extindere parcare 

Aeroport Internațional Craiova”. 

Comisia nr. 2 cum a avizat? 

Dl. Cosmin Gîdea: Comisia nr. 2 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? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi).  

    Dl. Dorin Cosmin Vasile: Precedentele puncte, vorbim de proiectul pe care noi l-

am aprobat când am avut ședința la aeroport, a trecut de faza de analiză a JASPERS. 

Analiza este foarte strictă. Pentru o mică diferență, la 92000000 era o mică diferență de 

1300 de lei, am reintrat cu el. Asta înseamnă analiza JASPERS. Este în linie dreaptă, 

sper ca la finalul anului să semnăm contractul de finanțare și licitația să înceapă să curgă. 

Partea cu parcarea este pe fondurile noastre. Și celălalt are prevăzut parcare, dar acum 

vorbim de parcarea existentă cu extindere pe lângă turnul de control, cu extindere de 

încă 200 de locuri, cu zonă de autobuze și autocare, tocmai pentru a întregi tot proiectul 

și a avea spații mai mult decât suficiente. În perioada următoare o să doresc să revin, a 

fost o inițiativă și am discutat cu reprezentanții aeroportului și dorim să venim în fața 

dumneavoastră cu propunerea de a-i da numele savantului George Constantinescu 

Aeroportului din Craiova. Depinde de dumneavoastră dacă o aprobăm sau nu. Este omul 

care a inventat motorul sonic, care a inventat teoria sonicității, unul dintre cei mai mari 

inventatori ai secolului trecut din întreaga lume.  

 

* 

 

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

aprobarea solicitării de trecere a unui imobil (format din teren și construcții) din 

domeniul public al unității administrativ-teritoriale comuna Cernătești, județul 

Dolj, în domeniul public al unității administrativ-teritoriale județul Dolj. 
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Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. Vorbim de un parteneriat pe 

care îl continuăm cu primăria Cernătești. Finalizăm Cula de la Cernătești. Tot acolo, 

primăria a reușit să achiziționeze un imobil vechi, o clădire emblematică, conacul 

Săulescu. Noi luăm terenul de lângă ca împreună să punem proiect și pentru reabilitarea 

acelui conac și pentru crearea unui spațiu expozițional transfrontalier și să putem să 

facem un Muzeu al Satului Oltenesc în zona respectivă. Acesta este motivul pentru care 

luăm terenul de la Primăria Cernătești. Proiectul este eligibil pe viitorul program de 

cooperare România – Bulgaria. Dorim să-l pregătim și cu sprijinul dumneavoastră și al 

echipei tehnice să-l depunem și să avem un nou obiectiv cultural în zonă.  

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. 

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

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

prezentat ( 33 de voturi). 

 

* 

 

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

revocarea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Județean de Urgență 

Craiova asupra unui teren și închirierea prin licitație publică a unor terenuri 

aparținând domeniului public al Județului Dolj, situate în Municipiul Craiova, Str. 

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? – 32 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 1 (Soare Mihai). 

    În urma supunerii la vot, se aprobă proiectul de hotărâre prezentat cu 32 de 

voturi ”pentru” și o abținere. 

* 

 

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

completarea anexei nr.1 la Hotărârea nr.214/29.09.2021 a Consiliului Județean Dolj 

privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile aflate în domeniul 

public al Județului Dolj și în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență 

Craiova. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 32 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 1 (Soare Mihai). 

    În urma supunerii la vot, se aprobă proiectul de hotărâre prezentat cu 32 de 

voturi ”pentru” și o abținere. 

 

* 

 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: La diverse: o delegație a Consiliului Județean Dolj a 

fost la Adunarea Regiunilor Europene la Strasbourg. Au depus raportul, este la 

secretariat. Cine dorește poate să studieze agenda evenimentului și ce s-a discutat acolo. 

De asemenea, am avut o vizită a fraților noștri, raionul cu care suntem înfrățiți, 

Președintele de la Cimișlia și o serie de consilieri raionali am discutat despre proiecte 

comune. Noi i-am mai ajutat odată în domeniul sănătății și rugămintea lor este să-i 

sprijinim cât putem. Să avem proiecte culturale comune și să-i ajutăm în limita a ce 

dispunem și noi. Tot o solicitare în domeniul sănătății au, o să o pregătim pentru ședința 

următoare, să-i sprijinim să facă policlinica raională. O aducem pe ordinea de zi și o 

dezbatem împreună. 

 Mai aveți alte intervenții la punctul diverse? Nu sunt. 

 Vă mulțumesc, dacă avem vești bune și vin banii ne vedem online mai devreme, 

dacă nu ne vedem până în jumătatea lunii decembrie ca ultimele săptămâni să le lăsăm 

dedicate sărbătorilor.  

 

Se încheie lucrările ședinței. 

 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

 

         DORIN COSMIN VASILE      CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 


