
Minuta 

şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 15.04.2020 

 

  

 

Şedinţa s-a desfășurat online, în sistem videoconferință  și a fost deschisă de domnul 

Ion Prioteasa, Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.  

Doamna Secretar general al județului a făcut apelul nominal, toți cei 37 de consilieri 

județeni răspunzând ”prezent”.  

* 

Punctul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 

și cheltuieli al Spitalului ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2020. 

În urma supunerii la vot s-a aprobat în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat (37 de voturi).  

* 

Punctul 2: Proiect de hotărâre privind asumarea organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a 

contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 

educative aferente Programului pentru școli al României la nivelul județului Dolj, pentru 

anii școlari 2020-2021 și 2021-2022. 

În urma supunerii la vot s-a aprobat în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat (37 de voturi).  

 

Punctul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 765 mii lei din 

excedentul bugetar al anului 2019 pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de 

dezvoltare în anul 2020. 

În urma supunerii la vot s-a aprobat în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat (37 de voturi).  

 

Punctul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al 

județului Dolj, pe anul 2020. 

În urma supunerii la vot s-a aprobat în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat (37 de voturi).  

 

* 

Punctul 5 : Proiect de hotărâre privind mandatarea împuternicitului Județului 

Dolj la Compania de Apă Oltenia S.A. pentru a vota în Adunarea Generală 

Ordinară a Acționarilor din data de 11.05.2020, documente prevăzute de lege. 



În urma discuțiilor cu privire la acest proiect,  domnul Președinte Ion Prioteasa a 

făcut propunerea de a se aproba mandatarea împuternicitului Județului Dolj la Compania 

de Apă Oltenia S.A.,  să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 

11.05.2020, documentele prevăzute la punctele 1-4 din art.1 al proiectului de hotărâre, 

mai puțin drepturile cuvenite pentru administratorii neexecutivi calculate pentru perioada 

ianuarie – decembrie 2019. 

În urma supunerii la vot s-a aprobat în unanimitate proiectul de hotărâre, 

cu amendamentul propus (37 de voturi).  

 

* 

Punctul 6: Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor 

bunuri imobile dobândite în cadrul investiției ”Rețele exterioare de utilități și drumuri de 

acces Parc Industrial High-Tech Industry Park Craiova” și înscrierea acestora în 

inventarul bunurilor din domeniul public al județului Dolj. 

În urma supunerii la vot s-a aprobat în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat (37 de voturi).  

 

 

 

PREȘEDINTE   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

 

    ION PRIOTEASA                   ANDA NICOLAE 

 

 

 

 

 

 
  

 


