
 

 

 

 
 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

PREŞEDINTE 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Județean Dolj în ședință ordinară 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, 

 în temeiul art. 179 alin. (1) și alin.(2) lit. a), art.182 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit.b) 

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

modificările și completările ulterioare, 

 

 

D I S P U N E: 

 

 Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Dolj în ședință ordinară, care se va 

desfășura cu participare fizică, în data de 28.10.2021, ora 14.00 în Sala mare de ședințe a 

Instituției Prefectului – Județul Dolj, Calea Unirii nr.19,  Craiova,  județul Dolj.  

      Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Dolj din 

data de 28 octombrie 2021 este înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

 Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina oficială 

de internet a Consiliului Județean Dolj și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea 

comisiilor de specialitate ale consiliului județean. 

 Art.4. Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor 

de hotărâri în conformitate cu art.179 alin.(6), art.134 alin.(5) lit. f) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează Direcţia 

Juridică Administraţie Locală, Secretariat. 
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P R E Ş E D I N T E             CONTRASEMNEAZĂ                                

               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

DORIN COSMIN VASILE 

        CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ  



 

 

                         Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr. 448/2021 

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 28.10.2021 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului propriu al 

județului Dolj pe primele 9 luni ale anului 2021 și a contului de execuție a bugetului 

instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe 

primele 9 luni ale anului 2021 (comisia nr.1) 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

R.A. Aeroportul Internațional Craiova, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.3) 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, pe anul 2021  (comisia 

nr.1 și comisia nr.3) 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Muzeului Olteniei Craiova, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Școlii Populare de Arte și Meserii ”Cornetti”, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia 

nr.4) 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Clubului Sportiv Județean Știința ”U” Craiova, pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia 

nr.4) 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare de 

ajutor social acordate elevilor Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” 

Craiova și Școlii Gimnaziale ”Sf. Mina” Craiova, pentru perioada octombrie – 

decembrie 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Dolj, pe 

anul 2021 și rectificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2021 

(comisia nr.1) 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Spitalul 

Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Unitatea de 

Asistență Medico-Socială Plenița (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Unitatea 

Medico-Socială Bechet (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

13. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Dolj în 

Grupul de acțiune antibullying al Liceului Tehnologic Special ”Beethoven” - Craiova 

(comisia nr.4) 



 

 

14. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Dolj în 

Grupul de acțiune antibullying al Liceului Tehnologic Special ”Pelendava” Craiova 

(comisia nr.4) 

15. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Dolj în 

Grupul de acțiune antibullying al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. 

Vasile” – Craiova (comisia nr.4) 

16. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Dolj în 

Grupul de acțiune antibullying al Școlii Gimnaziale Speciale ”Sf. Mina” Craiova 

(comisia nr.4) 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comisiei pentru 

Protecția Copilului Dolj (comisia nr.6) 

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj (comisia nr.6) 

19. Proiect de hotărâre privind modalitatea de acordare a drepturilor bănești adoptatorului 

sau familiei adoptatoare cu domiciliul în județul Dolj în vederea participării la 

procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ (comisia nr.1 și 

comisia nr.6) 

20. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Dolj în Adunarea 

Generală Ordinară a Acționarilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, să 

aprobe unele măsuri în ședința din luna noiembrie 2021 (comisia nr.3 și comisia nr.6) 

21. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Administrației Naționale a 

Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, a unui spațiu aparținând domeniului public al 

Județului Dolj, situat în Municipiul Craiova, str. Jiețului, nr.19, în care își desfășoară 

activitatea Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Dolj (comisia nr.1) 

22. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al Județului Dolj (comisia nr.1) 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean 

Dolj nr.174/2014 privind darea în administrare a drumurilor județene din județul Dolj 

către S.P.L.D.P. Dolj S.A. (comisia nr.1) 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare pentru mijloace auto și 

utilaje proprii din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. și a tarifelor pentru mijloace auto și 

utilaje închiriate de la terți, altele decât cele din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. 

(comisia nr.1 și comisia nr.3) 

25. Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor în care se realizează dreptul de acces 

al furnizorilor de rețele de comunicații electronice la imobilul situat în Municipiul 

Craiova, Str. Tabaci Nr.1, aflat în proprietatea publică a Județului Dolj și în 

administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova (comisia nr.1 și comisia 

nr.6) 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general, precum și a caracteristicilor 

principale și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție 

”Modernizare DJ 606A Breasta (DJ 606)-Obedin-Mihăița-Potmelțu-Coțofenii din Dos-

Scaiești-Valea lui Pătru-Salcia-Argetoaia –(DJ 606C)-Iordăchești-Piria-Jud. MH, km 

0+000-43+226”, conform Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea 

Programului național de investiții ”Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții 

prevăzute la art.4 alin.(1) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021 

(comisia nr.2) 



 

 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat, precum și a 

caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiție ”Modernizare DJ 652B, DN65C-Călinești, lim. Jud. Olt, km 0+000 – 

4+430”, conform Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național 

de investiții ”Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4 alin.(1) 

lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021 (comisia nr.2) 

28. Diverse – interpelări 

 

 

 


