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PROCES-VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 23.12.2020 

 

 

Ședința se desfășoară în sistem on-line, folosind platforma Zoom și este 

deschisă de domnul Dorin Cosmin Vasile, Președintele Consiliului Județean Dolj. 

Din cei 36 de consilieri județeni lipsesc: Drîgnei Daniel, Irinei Marian-

Ioan și Marcinschi-Moanță Adriana-Lorena.  

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Bună ziua!  

Mulțumesc pentru prezența atât fizică cât și cea on-line. Ne vedem într-o 

ședință extraordinară convocată de îndată. Am avut de curând o rectificare de 

buget și nu puteam să amânăm prea mult ținerea ședinței pentru că este final de 

an, trezoreriile se închid în perioada următoare și să putem să facem toate 

procedurile. Sunt puncte de pe ordinea de zi, în mare, cu rectificare de buget și 

atunci trebuia să ținem ședința înainte de finalul anului, să poată fi făcute plăți, să 

poată fi operate în bugetele instituțiilor.  

Vă consult cu privire la ordinea de zi. Sunt intervenții? Nu sunt. Supun 

votului dvs. proiectul ordinii de zi prezentat. Cine este pentru? – 34 de voturi. 

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

În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate ordine de zi 

prezentată (34 de voturi). 

 
* 

 

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

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc 

”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2020 luna decembrie. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dna. Niculina Eugenia Stănescu: 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? – 1 (Mihai Soare). 

În urma supunerii la vot se aprobă cu 33 de voturi ”pentru” și o abținere 

proiectul de hotărâre prezentat.  

 

 

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

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Leamna pentru anul 2020 luna decembrie. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dna. Niculina Eugenia Stănescu: 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? – 1 (Mihai Soare). 

În urma supunerii la vot se aprobă cu 33 de voturi ”pentru” și o abținere 

proiectul de hotărâre prezentat. 

 

* 

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

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul 

Internațional Craiova pe anul 2020. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 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? – 34 de 

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

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

prezentat (34 de voturi).  

 

* 

 

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

aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Dolj, pe anul 2020. 

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? – 1 (Mihai Soare). 

În urma supunerii la vot se aprobă cu 33 de voturi ”pentru” și o abținere 

proiectul de hotărâre prezentat. 

 

* 

 

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

aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Dolj și Asociația 

WWF Programul Dunăre Carpați România și Societatea Ornitologică Română 

pentru implementarea proiectului ”Monitorizarea și menținerea stării de 
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conservare favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în Coridorul 

Jiului”. 

Comisia nr. 2 cum a avizat? 

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

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Este un acord de parteneriat premergător 

depunerii unui proiect în valoare de aproape 1 milion de euro pe care Coridorul Jiului 

îl va depune, instituția noastră. Axa a fost deja deschisă și am folosit modelul ”primul 

venit – primul servit”, este un proiect pe mediu, unul din cele mai mari proiecte pe 

mediu pe care le-am făcut până acum, în afară de sistemul integrat privind deșeurile.  

Acesta este motivul pentru care am intrat cu el acum în ședință. Puteam să îl lăsăm 

la finalul lunii ianuarie dar nu știm câte proiecte vor fi depuse. Noi, până la revelion 

depunem proiectul și sperăm să primim finanțare. 

Sunt intervenții la acest proiect? Nu sunt. 

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

voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 1 (Anișoara Stănculescu). 

În urma supunerii la vot se aprobă cu 33 de voturi ”pentru” și o abținere 

proiectul de hotărâre prezentat. 

 

* 

 

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

aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Dolj, Liceul Tehnologic Special 

”Beethoven” și SC Ford România SA. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dna. Niculina Eugenia Stănescu: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Un lucru îmbucurător , Liceul ”Beethoven”, un 

liceu cu copii cu probleme speciale și felicităm conducerea de acolo pentru că au 

înființat clasă de învățământ dual cu Ford. Avem un cadrul didactic de acolo, doamna 

Jianu, pe care o felicităm pentru că acolo sunt copii cu probleme speciale dar prin 

acest proiect cu Ford fac și o specializare.  

Dna. Mihaela Jianu: Colaborarea liceului nostru cu societatea Ford S.A. 

este mai veche. Deja funcționează o clasă de învățământ dual din anul școlar trecut. 

Avem angajați, de-a lungul timpului au fost 35 de copii. Așa că noi considerăm că 

acest proiect este foarte bine venit. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Și noi vă felicităm pentru proiect, mai ales că am 

vrut să intrăm și în ședință. Ei primesc o bursă de la Ford, în cuantum de 250 lei pe 

lună. Cu atât mai bine trebuia s-o aprobăm să înceapă încă din luna aceasta. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 34 de 

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

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

prezentat (34 de voturi).  

 

* 
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Dna. Anișoara Stănculescu: Bună ziua, domnule președinte! Aș vrea să 

spun și eu ceva. Cred că mi-a fost tăiat microfonul, nu știu. Aș fi avut ceva de 

comentat la referatul de aprobare dar eu, oricum, în comisie m-am abținut. Cred că 

nu m-ați auzit sau nu știu ce s-a întâmplat. Putem să revenim la punctul nr.5, sau e 

deja târziu? 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Spuneți, vă rog! 

Dna. Anișoara Stănculescu: Eu n-am votat ”pentru”, să știți! Nu știu cum 

s-a trecut așa de repede. Eu nu m-am exprimat. Nu știu cum se votează în consiliul 

județean, pentru că eu nu am zis că sunt ”împotrivă” sau ”pentru”.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mai repet atunci încă o dată. Sunteți ”împotrivă”, 

”pentru” sau vă abțineți la punctul numărul 5? 

Dna. Anișoara Stănculescu: Eu mă abțin, dar aș vrea să și spun ceva. În 

legătură cu acest referat de aprobare, eu nu înțeleg de ce așa de târziu se semnează 

acest raport pentru că acordul a fost semnat în 07.11, asocierea dintre cele două 

asociații. Mi se pare târziu. Puteți să mă lămuriți de ce așa de târziu, la un an? Se 

respectă procedura? 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Veniți aici, doamna director. 

Dna. Dir. Emilia Florea: Buna ziua. Sunt Emilia Florea, directorul 

Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă 

Dolj, structură în subordinea consiliului județean care îndeplinește atribuțiile 

consiliului județean pentru administrarea celor 3 arii protejate, confluența Jiu- 

Dunăre, Coridorul Jiului și Bistreț. Procedura de selecție a partenerilor a fost derulată 

de centrul județean împreună cu Consiliul Județean Dolj pentru a selecta un partener 

conform legii, de a scrie împreună această cerere de finanțare. Noi nu avem toți 

specialiștii necesari și în tipurile de specii și habitate pe care le protejăm în ariile 

protejate. De aceea, de la desemnarea câștigătorului acestei selecții am derulat 

acțiuni specifice în comun cu specialiștii celor 2 structuri, WWF și SOR, și am reușit 

să scriem cererea de finanțare și acest acord de parteneriat care este impus de ghidul 

solicitantului în formatul pe care îl aveți la documentație. Acest acord de parteneriat 

a fost stabilit în formatul acesta după ce în acest an am derulat acțiuni specifice cu 

partenerii. 

Dna. Anișoara Stănculescu: Am înțeles, mulțumesc. Aș vrea să știu care 

este cofinanțarea consiliului județean? Văd în ghidul solicitantului că e vorba de 

cofinanțare. 

Dna. Dir. Emilia Florea: Nu, programul pentru Axa 4, obiectivul specific 

4.1., asigură finanțare 100%, 85% din fonduri europene și 15% din bugetul de stat. 

Nu există cofinanțare. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Cofinanțarea este a Guvernului României. 

Dna. Anișoara Stănculescu: Mă scuzați, scrie undeva că asigurarea 

contribuției la cofinanțarea proiectului. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Doamna consilier, 85% de la Uniunea Europeană 

și 15% cofinanțare asigurată de Guvernul României. Autoritatea locală și ONG-ul 

au zero. Așadar, 85% Uniunea Europeană, 15% Guvernul, noi nimic. 

Dna. Anișoara Stănculescu: Am înțeles, domnule președinte, dar așa este 

scris ”asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului”. 
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Dna. Dir. Emilia Florea: Este formatul impus dar nu există cofinanțare.  

Dna. Anișoara Stănculescu: Am înțeles. Este în plus această frază. Mi-ar fi 

plăcut să fie prezentate puțin cele două asociații. Asociația WWF Programul Dunăre 

Carpați România și Societatea Ornitologică Română. Despre Societatea Ornitologică 

Română știm cu toții câte ceva, dar despre acest program, Dunăre Carpați România, 

nu. Mi se părea normal să fie puțin prezentate și aș vrea să vă mai întreb dacă cererea 

de finanțare a fost încărcată și în ce stadiu se află. 

Dna. Dir. Emilia Florea: Așa cum am spus și la comisie, cererea de 

finanțare este încărcată în procent de 85% în sistemul electronic My SMIS. După ce 

vom atașa toate aceste anexe, va fi generată și transmisă către Ministerul Fondurilor 

Europene pentru evaluările corespunzătoare. 

Dna. Anișoara Stănculescu: Da. Și voiam să mai adaug că mi se par foarte 

mari sumele unde este vorba despre educația ecologică a tinerilor membrilor 

comunităților 205. 821 la Asociația WWF România, 151.845. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Vi se par mari sumele pe care le primim?  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Am înțeles. Bun. Dacă mai sunt alte nelămuriri 

rămâne ca dvs. la punctul 5 să vă abțineți? 

Dna. Anișoara Stănculescu: Mă abțin, bineînțeles. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Atunci consemnăm că s-a abținut. Alte intervenții 

dacă mai sunt? Nu mai sunt. 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Cam aceasta a fost ordinea de zi. Vă mulțumim 

pentru prezență, pentru participare și cred că nu ne vom mai vedea până în Crăciun. 

Dacă sunt chestiuni de bani, Doamne ajută, ne putem vedea și până în Anul Nou, dacă 

nu, sărbători fericite, Crăciun fericit! La mulți ani! 

      

Se încheie lucrările ședinței. 

 

 

 

 

            PREȘEDINTE      SECRETAR GENERAL  

               AL JUDEȚULUI 

 

  DORIN COSMIN VASILE                    ANDA NICOLAE 

 

 

 


