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PROCES-VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 15.04.2020 

 

 

 

Şedinţa se desfășoară online, în sistem videoconferință  și este deschisă de domnul 

Ion Prioteasa, Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.  

Dl. Ion Prioteasa: Bună ziua, stimați colegi! Ne întâlnim la o ședință absolut 

specială. Pentru început doamna secretar general o să facă apelul. 

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

județeni răspunzând ”prezent”.  

Dna. Secretar General al Județului Anda Nicolae: Supun aprobării dvs. procesul 

verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Dolj din data de 26.03.2020. 

Cine este pentru? – 37 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate procesul verbal al ședinței 

ordinare a Consiliului Județean Dolj din data de 26.03.2020 (37 de voturi). 

 

* 

Dl. Ion Prioteasa: Cu privire la ordinea de zi vă consult dacă sunt obiecții? Nu 

sunt. 

Supun votului dvs. ordinea de zi prezentată. Cine este pentru? – 37 de voturi. 

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

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

(37 de voturi). 

 

* 

Dl. Ion Prioteasa: La punctul 1 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului ”Așezămintele 

Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2020. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr. 1 aviz favorabil.  

Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 37 de 

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

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

prezentat (37 de voturi).  

* 

Dl. Ion Prioteasa: La punctul 2 avem: Proiect de hotărâre privind asumarea 

organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru 
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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. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr.6 cum a avizat? 

Dna. Cristina Ciocoiu: Comisia nr.6 aviz favorabil. 

Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 37 de 

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

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

prezentat (37 de voturi).  

  

* 

Dl. Ion Prioteasa: La punctul 3 avem: 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. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 37 de 

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

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

prezentat (37 de voturi).  

 

* 

Dl. Ion Prioteasa: La punctul 4 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetului propriu al județului Dolj, pe anul 2020. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 37 de 

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

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

prezentat (37 de voturi).  

* 

Dl. Ion Prioteasa: La punctul 5 avem: 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. 

Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dra. Mihaela Popescu: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr.5 cum a avizat? 
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Dl. Laurențiu Vieru: Comisia nr.5 aviz favorabil.  

Dl. Ion Prioteasa: Propunerea noastră este, aprofundând puțin discuțiile cu 

privire la proiectul de la ordinea de zi și care va face obiectul discuției în plen la 

Compania de Apă, ca pentru acest moment să acordăm girul nostru pentru ceea ce 

înseamnă proiectul în general, mai puțin drepturile cuvenite pentru administratorii 

neexecutivi calculate pentru perioada ianuarie – decembrie 2019 așa cum sunt ele și 

să avem o discuție ulterioară pentru acestea sau dacă între timp se ajunge la instanță 

și ne acționează pentru aceste probleme vom vedea. Este o perioadă în care trebuie 

să fim foarte atenți la anumite lucruri. Cu această propunere sunteți de acord să se 

voteze proiectul acum și să se voteze în adunarea generală la Compania de Apă? 

Dl. Cosmin Călin: Domnule președinte, ca să nu avem discuții, grupul de 

consilieri PNL o să voteze împotrivă. Având în vedere că se ajunge în instanță, eu 

propun să votăm împotrivă la acest punct și să stabilim concret cum facem.  

Dl. Ion Prioteasa: Propunerea pe care o faceți dvs., domnul Călin, este să nu 

votăm tot proiectul? Nu pot să nu votez tot proiectul pentru că au adunare generală și 

pentru chestiunea aceasta le trebuie să treacă neapărat și prin ședința de consiliu 

județean și asta înseamnă că până pe data de 11 mai ar trebui să mai facem încă o 

ședință extraordinară, numai pentru această problemă. Decizia trebuie să o luăm acum. 

Ori votăm tot proiectul așa cum este, inclusiv această parte cu drepturile cuvenite 

administratorilor, ori votăm proiectul mai puțin această chestiune cu drepturile. Care 

este opinia dvs.?   

Dl. Cosmin Călin: Ca să fim siguri, votăm împotriva acestui proiect de hotărâre, 

deoarece dacă se ajunge la instanță nu vreau să fim chemați. 

Dl. Ion Prioteasa: Este opinia PNL aceasta, sau este opinia dvs.? 

Dl. Cosmin Vasile: Domnule Călin, domnul președinte vrea să spună că 

proiectul ar însemna să-l votăm astăzi într-un fel sau altul, deoarece în mai se depun 

oricum toate bilanțurile la societățile comerciale, oricum trebuie depuse toate 

declarațiile financiare și ar însemna să ne întâlnim pe data de 1, 2, 3 mai și să reluăm 

partea cu drepturile cuvenite pentru administratorii neexecutivi calculate pentru 

perioada ianuarie – decembrie 2019. Ziceam că proiectul în sine nu are deficiențe, 

exceptând partea sensibilă cu indemnizațiile administratorilor, ceea ce înseamnă că 

propune să votăm proiectul de hotărâre nr.5, exceptând drepturile cuvenite 

administratorilor calculate pentru perioada ianuarie-decembrie 2019. Și atunci putem 

vota fiecare, se va afișa pe ecran proiectul nr.5 exceptând partea cu drepturile cuvenite 

administratorilor și bifați ”pentru”, ”împotrivă” sau ”abținere”. Și vedeți și finalul 

votului.  

Dl. Cosmin Călin: Dacă se scoate partea cu indemnizațiile este în regulă. 

Dl. Ion Prioteasa: Cu această propunere de scoatere a punctului privind 

aprobarea acordării drepturilor cuvenite administratorilor Companiei de Apă Oltenia 

S.A., în conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor și 

criteriilor de performanță aferente anului 2019, vă supun votului proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? – 37 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 
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În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre, cu 

amendamentul propus: 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, fără drepturile cuvenite  administratorilor Companiei de Apă 

Oltenia S.A., în conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea 

obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2019 (37 de voturi).  

 

* 

Dl. Ion Prioteasa: La punctul 6 avem: 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. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr.2 cum a avizat? 

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

Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 37 de 

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

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

prezentat (37 de voturi).  

* 

 

 

Dl. Ion Prioteasa: Acestea au fost punctele de la ordinea de zi. Vă consult dacă 

dvs. mai aveți alte intervenții? Nu sunt. 

Vă mulțumim! Sănătate multă! Sărbători fericite dvs. și familiilor dvs.! 

 

Se încheie lucrările ședinței! 

 

 

 

 

   PREȘEDINTE   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

 

ION PRIOTEASA               ANDA NICOLAE 

 

 

 

 
  


