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PROCES-VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 30.01.2020 

 

 

 

 Şedinţa este deschisă de domnul Ion Prioteasa, Preşedintele Consiliului 

Judeţean Dolj. 

 Lipsește domnul consilier Neațu Breciugă Mihail Adrian. 

 Dl. Ion Prioteasa: Stimați colegi, bine ați venit! Bună ziua! Sănătate la toată 

lumea! La mulți ani în prima ședință a Consiliului Județean Dolj, cele bune acasă, la 

colegi, să dea Dumnezeu să avem un an mai bun! Să dea Dumnezeu să avem mintea 

românului de pe urmă, cum se spune, dar e greu de cumpărat. 

Dna. Secretar General Anda Nicolae: Supun aprobării dvs. procesul verbal 

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Dolj din data de 12.12.2019. 

Cine este pentru? – 36 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 12.12.2019 (36 de 

voturi). 

* 

 

Dl. Ion Prioteasa: Ordinea de zi, la prima vedere, nu este foarte stufoasă și 

conține un proiect în plus care a fost discutat în comisii și despre care vom discuta 

când ajungem la el cât de important este, respectiv: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea utilizării sumei de 23.461 mii lei din excedentul bugetar al anului 

2019 pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare în anul 2020.  

Vă consult dacă dvs. aveți observații? Nu sunt 

Supun votului dvs. ordinea de zi prezentată cu completarea propusă. Cine 

este pentru? – 36 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

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

prezentată cu completarea propusă (36 de voturi).  

 

* 

 

Dl. Ion Prioteasa: Ne gândim ca luna viitoare probabil undeva pe la mijlocul 

lunii, să ținem ședința în legătură cu bugetul județului. Așa cum știți trebuie să facem 

acest lucru în 45 de zile de la apariția în Monitorul Oficial și acest lucru se petrece 

undeva spre data de 20 februarie, data maximă, deci undeva aici va trebui să ținem 

și noi ședința consiliului județean. Între timp facem ceea ce este de făcut, astăzi la 

ordinea de zi avem materiale în legătură cu drumurile județene și drumurile 

comunale din anexă și de asemenea repartizarea unor sume care trebuie să ajungă la 

primării și să poată să fie afișate, să poată să fie prinse în bugetul pe anul viitor. 
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Acestea ar fi lucrurile despre buget. O să mai vorbim despre buget când ajungem la 

el. Semnalul și mesajul pe care vreau să vi-l dau este acela că dacă anul trecut am 

avut cel mai slab buget în acest an avem un buget de 80% – 85% din cel de anul 

trecut, ceea ce înseamnă că investițiile sunt zero și cheltuielile cele mai mari sunt în 

ceea ce privește partea socială și în mod special protecția copilului unde pe anul 

acesta avem asigurat 18%, restul până la 100% trebuie să fie asigurat din buget. O 

să facem documente, o să așteptăm cu interes, rectificarea bugetară de la mijlocul 

anului și vom face de așa manieră încât indiferent ce se întâmplă cu alte activități pe 

care le avem, copiii, persoanele cu handicap și bătrânii pe care îi avem în centre să 

nu sufere chiar dacă ar trebui să oprim alte activități.  

 Petru că suntem la început și fără  să intru foarte mult în amănunte pentru că sunt 

sigur că fiecare dintre dumneavoastră ar avea ceva de spus, nu vreau să ocolesc o 

problemă care este în continuare foarte spinoasă și este legată de deșeurile din județul 

Dolj. Aceasta se referă la faptul că foarte multe lucruri în acest moment se răsfrâng 

asupra primarilor, indiferent de culoarea politică. Sunt sume foarte mari, nu s-a 

așteptat nimeni că într-o localitate pot fi plătiți atâția bani, că se poate strânge atâta 

cantitate de gunoi, dar este foarte clar, regula este foarte simplă, este un serviciu care 

în momentul în care este executat, trebuie să fie plătit, așa cum este și lumina 

electrică, cum sunt gazele, cum sunt și celelalte servicii. Să vedem în ce măsură pot 

să fie ajutați pentru că va ieși o problemă națională din această chestiune, nu este 

numai în județul Dolj, este peste tot, dar având în vedere că perioada aceasta, 

perioada următoare de  mandat financiar al Uniunii Europene toată lumea vorbește 

doar despre încălzirea globală și despre păstrarea mediului curat și de păstrarea 

naturii pentru generațiile viitoare, ceea ce facem și noi. Eu zic și de aceea vorbesc 

aici și vorbesc în numele dumneavoastră al tuturor, dacă îmi permiteți, să facem un 

apel în continuare către cetățeni să păstreze mediul curat, să colecteze selectiv și să 

pună în tomberon ceea ce este cu adevărat gunoi care trebuie dus la groapa de gunoi 

și de asemenea, să numai vedem gunoaie pe câmp așa cum am văzut și prin păduri 

tot felul de moloz. Facem apel la Garda de Mediu și la cei care pot să intervină să 

amendeze și să vedem în presă și peste tot că în fiecare localitate a fost găsit cineva 

care a fost amendat. Cu siguranță, dacă vom da câteva exemple de genul acesta, vom 

avea din ce în ce mai puțini oameni care aruncă pe câmp gunoaie. Acestea fiind zise, 

dacă îmi permiteți, trec la primul punct al ordinii de zi.    

La punctul 1 avem: Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare 

de învățământ special din județul Dolj pentru anul școlar 2020 - 2021. 

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? – 36 de 

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

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

prezentat (36 de voturi).  
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* 

 

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

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe unități 

administrativ-teritoriale, pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 – 2023. 

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? – 36 de 

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

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

prezentat (36 de voturi).  

 

* 

 

Dl. Ion Prioteasa: La punctul 3 avem: Proiect de hotărâre privind 

repartizarea pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2020, a cotei din 

impozitul pe venit în valoare de 27.316 mii lei pentru susținerea programelor de 

dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită 

cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile 

administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din 

venituri proprii, inclusiv din impozitul pe venit și din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. 

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? – 36 de 

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

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

prezentat (36 de voturi).  

 

* 

 

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

aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de 

organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Dolj. 

Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Laurențiu Vieru: Comisia nr. 5 aviz favorabil. 

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

Dna. Cristina Ciocoiu: Comisia nr. 6 aviz favorabil. 
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     Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Domnul Vicepreședinte îmi atrage 

atenția că este ziua colegului nostru Laurențiu Vieru. Laurențiu, la mulți ani, sănătate 

din partea tuturor! 

Dl. Laurențiu Vieru: Mulțumesc, vă doresc multă sănătate! 

Dl. Alexandru Brezniceanu: Mulțumesc, domnule președinte! Suntem la 

aprobarea modificării organigramei nu și a statului de funcții și a regulamentelor la 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Domnul director 

Stancu, ne-a pus la dispoziție, vreo 15-16 pagini și am constatat că de fapt lucrurile 

pot fi sintetizate. Nu-i aduc nicio critică în acest sens, mai târziu e cu critica, dar 

pentru început eu constat că e vorba de îngrijire și asistență, când e vorba de înființare 

și  la desființare, deci până acum, îi ziceam recuperare și reabilitare. Cred că treaba e 

înțeleaptă, dar bănuiesc, nu am avut timp să mă uit prin Codul Administrativ, că ne 

punem în conformitate cu acest Cod Administrativ dacă am înțeles bine. Atunci nu 

este nicio problemă pentru că s-ar putea să mai revenim odată tot cu 15 pagini ca și 

acum și să le zicem altfel. 

Dl. Ion Prioteasa: În mod sigur, dar nu avem siguranța că luna viitoare când 

iese Codul Administrativ de la Curtea Constituțională nu se modifică sau nu este 

respins. Și noi așteptăm cu mare atenție. 

Dl. Alexandru Brezniceanu: Domnule președinte, din acest motiv am luat 

cuvântul și vă mulțumesc că mă ajutați în mica mea expunere. De ce nu am mai 

așteptat? Dar, mă rog, nu este nicio nenorocire. Vreau să mai remarc ceva: am 

observat aici că se păstrează posturile, oamenii, specialiștii, îi luăm de la desființare 

îi ducem la înființare, totul e ok. Un singur lucru constat eu pe ultima pagină a 

raportului semnat chiar de domnul director, v-aș ruga să vă uitați pe ultima pagină. 

Nu am beneficiat la comisie de prezența domniei sale, asta trebuie să se știe, probabil 

a lipsit motivat, dar nu am avut această șansă pentru că o lămuream cu siguranță în 

comisie, altminteri încercăm să o lămurim aici. L-am întrebat acum la intrare despre 

postul nou înființat de funcție publică de execuție și el a răspuns că e pentru studii 

medii și îl transformăm. Dacă era de transformat trebuia să scrie se transformă un 

post și despre postul acela. Asta era valabil doar dacă postul era ocupat pentru că 

altfel, dacă nu e ocupat și îl transformă îl pot bănui că are o dedicație acolo și nu sunt 

obișnuit cu domnia sa, este vorba de domnul director, cu asemenea atitudini. De atâta 

timp eu nu am observat asemenea metehne la dumnealui și mai mult decât atât 

deasupra scrie: desființăm un post de funcție publică de execuție vacantă. E vacant și 

îl desființează, acum nu îl mai cred pentru ce mi-a spus la intrarea în sală. Între ce 

mi-a spus domnia sa la intrare și ce constat aici citind, am constatat și acasă 

bineînțeles, e o discordanță. Îl rog să se lămurească și eventual să se clarifice aceste 

două alineate, să le găsească o soluție elegantă, concretă, precisă și fără dubii. 

Mulțumesc, domnul președinte! 

Dl. Ion Prioteasa: Da, mulțumim și noi. Dumneavoastră chiar le citiți pe 

toate, să nu vă cauzeze. 

Dl. Alexandru Brezniceanu: Domnule președinte, aveam multă încredere 

în el și niciodată nu prea le-am citit că le mai citeam când eram în colegiul director. 
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Acum m-a apucat curiozitatea și chiar le-am citit pe toate din nefericire pentru 

dumnealui. 

Dl. Ion Prioteasa: Domnul director, vă ascultăm. 

Dl. Dir. Florin Stancu: Rugămintea ar fi să vă consolidați încrederea pentru 

că și de data asta am respectat legea și procedurile regulamentare așa cum solicită 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici: când un post este vacant, el nu poate fi 

transformat, se desființează și se înființează un altul în locul lui. Așa cum ați observat 

la un punct desființăm un post de studii medii, iar la punctul următor înființăm unul 

de studii superioare. Am avut o colegă care și-a dat demisia, ocupa un post de studii 

medii, a plecat în străinătate, postul a rămas vacant, dorim să-l transformăm în studii 

superioare. Asta e filozofia transformării acolo. 

Dl. Cosmin Călin: Domnule director, să înțeleg că după aceea îl scoateți la 

concurs, nu? 

Dl. Florin Stancu: Exact. 

Dl. Cosmin Călin: A, deci domnul Brezniceanu avea dreptate! 

Dl. Alexandru Brezniceanu: Trebuie să urmărim și noi, uneori ne apucă 

curiozitatea, domnul director. Nu ne-a apucat întotdeauna, dar poate de acum încolo 

ne apucă. 

Dl. Dir. Florin Stancu: Sigur. 

Dl. Alexandru Brezniceanu: Până în mai, iunie așa noi o să fim tot curioși. 

Mulțumesc. Rămâne alineatul cum l-a scris dumnealui aici? Vă rog să observați dacă 

dumnealui recunoaște că mie mi-a spus altceva și sunt mâhnit că mi s-a spus altceva. 

Dl. Ion Prioteasa: Nu se poate într-o jumătate de oră să spui una și pe urmă 

să faci alta. Spune-ne acum cum este.  

Dl. Alexandru Brezniceanu: Măcar să vă spună dumneavoastră și eu sunt 

mulțumit. 

Dl. Cosmin Călin: E clar domnul președinte. O să avem un post vacant, de 

studii superioare, de funcționar public. Asta e concluzia. 

Dl. Ion Prioteasa: Bine. Mai ai ceva de spus în apărarea ta? 

Dl. Dir. Florin Stancu: Formularea exactă este cea din materialul depus la 

dosar și la proiectul de hotărâre, domnului Brezniceanu i-am spus impropriu că se 

transformă un post, corect era se desființează un post și se înființează un alt post în 

locul lui.  

Dl. Alexandru Brezniceanu: Repetați vă rog. Nu e limpede. 

Dl. Dir. Florin Stancu: De unde? Să reiau toată fraza. Corect este formulat 

în material, în sensul că se desființează un post și se înființează un alt post în locul 

acestuia, dumneavoastră v-am spus impropriu că se transformă un post. 

Dl. Alexandru Brezniceanu: Vă felicit, dar să ne țineți la curent, ați cotit-o 

bine. Să ne țineți la curent când îl publicați, venim și noi pe la dumneavoastră. 

Dl. Dir. Florin Stancu: Toată transparența. 

Dl. Ion Prioteasa: Mulțumim frumos, domnului Brezniceanu. E foarte bine 

cum procedați și așa trebuie să procedeze toată lumea. Mai sunt întrebări? Nu sunt. 
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 36 de 

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

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

prezentat (36 de voturi).  

 

* 

 

Dl. Ion Prioteasa: La punctul 5 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale 

din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj. 

Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Laurențiu Vieru: Comisia nr. 5 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. 

 Eu totuși îți dau din nou cuvântul să ne spui și nouă ce regulamente de 

organizare și funcționare se modifică și de ce. Măcar să ne pregătim puțin pentru că 

s-au petrecut foarte multe lucruri și chestiunile acestea din ultimul timp, în afară de 

faptul că schimbă tot felul de formularistică au și alte efecte economice, multe dintre 

ele. Spre exemplu, așa cum s-a constatat se desființează unele centre de copii, în 

continuare se consideră că cea mai bună educație este dată de un asistent maternal 

care trebuie să ia copilul acasă și să-l îngrijească. În continuare se spune că mai bine 

stau 3, 4 copii într-un apartament, dar când stau 3, 4 copii într-un apartament mai 

sunt și vreo 3, 4 oameni care trebuie să aibă grijă ei. Spuneți-ne, cum sunt? Să fim 

pregătiți pentru că vom avea o lungă discuție pe protecția copilului. Cum vă spuneam 

pornim de la 18% și va trebui să dăm banii toți în continuare și să știm unde se duc 

și ce se face cu ei. 

Dl. Dir. Florin Stancu: Este o perioadă în care se reorganizează sistemul pe 

baza unor acte normative de anul trecut și altele care urmează să apară, este o 

strategie pe termen mai lung în acord cu reglementările Uniunii Europene. Sunt 

reorganizate toate centrele în domeniul persoanei adulte cu handicap, în domeniul 

asistenței sociale, fără legătură cu Codul Administrativ și trebuie să reorganizăm 

toate aceste servicii sociale pentru persoanele adulte cu handicap. Demersurile le-

am început în primăvara anului trecut, le-am finalizat la începutul acestui an și 

suntem prima direcție generală de asistență socială și protecția copilului din țară care 

are toate avizele de înființare pe noile denumiri în domeniul persoanei adulte cu 

handicap. În ceea ce privește domeniul protecției copilului termenul de închidere al 

tuturor centrelor de plasament este la începutul anului 2021 și până atunci trebuie să 

se întâmple aceste lucruri. La nivelul județului Dolj existau centre de plasament doar 

pentru copiii cu handicap. Am făcut o strategie pe termen scurt și sperăm ca până la 

finalul anului să ne încadrăm în termene și să reușim să închidem centrele care mai 

există în județ. O parte dintre ele se vor transforma în centre pentru persoane adulte 
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cu handicap întrucât aici  nevoia de locuri în sistemul rezidențial este una care, din 

păcate, crește.  

Dl. Ion Prioteasa: Cam câți copii se primesc pe lună? 

Dl. Dir. Florin Stancu: Suntem unul dintre județele în care există în 

continuare fenomenul abandonului copilului și aproximativ 10 copii în fiecare lună 

sunt abandonați. Noi încercăm pentru fiecare dintre aceștia și facem eforturi de 

reintegrare în familie sau de identificare a unor rude care să se ocupe de creșterea și 

îngrijirea lor. Din păcate nu reușim de fiecare dată și mai mult de 70 de copii intră 

în sistem în fiecare an. Numărul copiilor care părăsesc sistemul este unul mai mic 

cam 30-40. Din 2008 până în prezent suntem în situația în care numărul intrărilor 

este mai mare decât numărul ieșirilor din sistem.    

Dl. Ion Prioteasa: Mulțumim frumos. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 36 de 

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

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

prezentat (36 de voturi).  

 

* 

 

Dl. Ion Prioteasa: La punctul 6 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul 

Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

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

Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Laurențiu Vieru: Comisia nr. 5 aviz favorabil. 

Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 36 de 

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

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

prezentat (36 de voturi).  

 

* 

 

Dl. Ion Prioteasa: La punctul 7 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării statului de funcții pentru Unitatea Medico Socială 

Sadova. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

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

Dl. Ion Prioteasa: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Laurențiu Vieru: Comisia nr. 5 aviz favorabil. 

Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt. 
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 36 de 

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

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

prezentat (36 de voturi).  

 

 

* 

 

Dl. Ion Prioteasa: La punctul 8 avem: Proiect de hotărâre privind 

mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. High – Tech Industry Park 

Craiova S.A. să voteze în adunarea generală a acționarilor Regulamentul de 

Organizare și Funcționare. 

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? – 36 de 

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

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

prezentat (36 de voturi).  

 

* 

 

Dl. Ion Prioteasa: La punctul 9 avem: Proiect de hotărâre privind 

salariile de bază pentru personalul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Dolj și personalul instituțiilor subordonate Consiliului Județean Dolj 

ale căror salarii au fost stabilite prin Hotărâre a Consiliului Județean Dolj. 

Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Laurențiu Vieru: Comisia nr. 5 aviz favorabil.  

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

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

Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? 

Dl. Cosmin Călin: Mulțumesc, domnule președinte. Aici aș avea de pus o 

întrebare. De ce anume facem această excepție de la lege și nu mărim salariile și noi, 

la consiliul județean? Am văzut că aceeași problemă este și la Primăria Municipiului 

Craiova. Alte instituții publice au respectat grila și au mărit salariile, conform grilei 

pe anul 2020. Aș vrea și eu o lămurire. De ce nu mărim și noi salariile conform grilei? 

Mulțumesc. 

Dna. Secretar General Anda Nicolae: Cred că se face o confuzie, întrucât 

există două categorii de salariați. Salariați cărora salariile li s-au stabilit prin hotărâre 

de consiliu și salariați cărora salariile le-au fost stabilite potrivit Legii nr. 153/2017 

prin anexele acestei legi. Este vorba de instituțiile cu specific, respectiv spitale, 
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instituții de cultură și alt tip de instituții. Acestora, cărora salariile nu le-au fost 

stabilite prin hotărâre de consiliu, legea spune că anual se acordă o creștere a 

salariilor de bază cu ¼ din diferența dintre salariul de bază din anul 2022 și cel din 

luna decembrie a anului trecut. Toate instituțiile aflate în subordinea Consiliului 

Județean Dolj, aflate în această situație, au beneficiat de această majorare potrivit 

legii. Adică cu ¼ din diferența dintre salariul de bază prevăzut în anexe aferent anului 

2022 și cel din luna decembrie a anului 2019. După aprobarea legii bugetului. Pentru 

cealaltă categorie de salariați, cărora salariile le-au fost stabilite prin hotărârea 

consiliului județean fac mențiunea că în cauză sunt incidente dispozițiile art. 11 din 

Legea nr. 153/2017, articol care spune că salariile personalului care face parte din 

capitolul ”Administrație” se stabilesc prin hotărâre de consiliu. Legiuitorul lasă astfel 

la latitudinea dvs. stabilirea nivelului de salarizare pentru personalul care face parte 

din capitolul bugetar ”Administrație”. 

Dl. Cosmin Călin: Eu am înțeles și știu. Aici este vorba, din ce îmi dau eu 

seama, cam 50% dintre angajați. Întrebarea este: noi putem, prin hotărâre de consiliu, 

să nu fie discrepanțe între angajații consiliului județean, să le mărim și lor salariile? 

Da? 

Dna. Secretar General Anda Nicolae: Teoretic putem, dacă avem fondurile 

necesare.  

Ion Prioteasa: Vreau să intervin și să vă spun pentru că la început tocmai 

făcusem un preambul și tocmai vă spusesem că, față de bugetul anului trecut cât îl 

avem acum. În acest moment nu vorbim de niciun fel de chestiune politică, pentru 

că așa cum anul trecut am vorbit despre ai noștri și vom vorbi în continuare că ne-au 

dat cel mai mic buget, vom vorbi și în continuare, că este vorba de județul Dolj, 

indiferent de cine este la guvernare. Noi trebuie să ținem cu oamenii de aici. Nu cred 

că ne poate reproșa cineva din consiliu județean că noi nu am fost atenți cu salariații 

și nu am dat în continuare salariile care se cuveneau. Însă, în acest moment, vom fi 

puși în situația să nu putem să plătim salariile, decât poate până în luna august și vom 

aștepta să vedem în ce măsură se face rectificarea și cât de mare este și suntem într-

un fel într-un moment gospodăresc, dacă vreți. Nu ne permitem să mergem mai 

departe, ca să nu spunem că se creează și niște anomalii. În luna noiembrie, s-a dat 

deja o ordonanță de guvern prin care salariile demnitarilor au fost plafonate. 

Respectiv, vicepreședintele, care avea un salariu și de care erau legați foarte mulți 

pe orizontală, care nu puteau să aibă un salariu mai mare decât el. În aceste condiții, 

dacă mărim salariile și dacă se mai iau și sporurile pe proiectele europene, ajung cu 

salariile mai mari decât șeful lor sau decât directorul lor direct. De aceea, vă rog să 

ne credeți că am analizat lucrul acesta și dacă era de dat, dădeam bani în continuare. 

Încă ne mai gândim și încă ne mai uităm la chestia asta, pentru că, în fond, de cei 

care sunt în jurul mesei depinde. Dacă vom găsi soluțiile și în primul rând banii 

necesari o facem fără să avem rețineri. 

Dl. Cosmin Călin: Eu știu că nu sunt fonduri. Problema este că acești 

angajați pe mine m-au bombardat cu mesaje în perioada aceasta, probabil că și pe 

dvs. Nu cred că numai mie mi-au spus. Problema este că se simt nedreptățiți și au 
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dreptate. Până la urmă sunt colegii lor, din același cadru, la unii li se măresc salariile 

și la ceilalți, nu. Trebuie să-i înțelegem și pe ei că, până la urmă, nu este în regulă. 

Dacă ține de noi, cred că până la urmă ar trebui să găsim o soluție. Ca atare, la acest 

punct, noi o să ne abținem până o să găsim o soluție. Mulțumesc. 

Ion Prioteasa: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este 

pentru? – 24 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 12 (Călin Cosmin Petruț, 

Brezniceanu Alexandru, Gîdăr Alexandru, Drîgnei Daniel, Soare Mihai, Luică 

Dorel, Irinei Marian Ioan, Păsculescu Veta, Ivanovici Laurențiu, Badea Marian, 

Mărgărit Dorin Constantin, Sdreală Mihai Marian) 

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

24 de voturi pentru și 12 abțineri.  

 

* 

 

Dl. Ion Prioteasa: La punctul 10 avem: Proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.189/2019 privind 

modificarea elementelor de identificare ale unui tronson din drumul județean 

DJ 652 A. 

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? – 36 de 

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

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

prezentat (36 de voturi).  

 

* 

 

Dl. Ion Prioteasa: La punctul 11 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea proiectului ”Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de 

graniță Dolj-Lom, Montana” (”Preventing forest fire in Dolj and Lom, 

Montana cross border region”) și a contribuției locale proprii. 

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? – 36 de 

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

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

prezentat (36 de voturi).  
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* 

 

Dl. Ion Prioteasa: La punctul 12 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea atribuirii traseului T003 Craiova – Izvorul Rece – Ișalnița, cuprins 

în Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, 

la nivel județean, perioada 2013-2023 și emiterea licenței de traseu aferente, 

operatorului de transport S.C. M&T TOMIS S.R.L. Craiova. 

Comisia nr. 3 cum a avizat? 

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

Dl. Ion Prioteasa: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 36 de 

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

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

prezentat (36 de voturi).  

* 

 

Dl. Ion Prioteasa: La punctul 13 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea utilizării sumei de 23.461 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: Așa cum vă spuneam, excedentul bugetar al anului trecut 

este în prezent singura sursă de dezvoltare a consiliului județean. Ceea ce facem în 

acest moment este să alocăm din acești bani către investițiile în continuare pentru 

ca ele să nu rămână și să nu stea și, în afară de investiții, să putem să intervenim 

undeva unde dorim să încheiem acest capitol. E vorba de Clinica de Cardiologie 

care, așa cum știți, în momentul în care a fost construită s-a avut în vedere că va fi 

dotată în două etape: o etapă în care să se lucreze pentru investigațiile care nu 

necesitau o pregătire specială și deosebită și o etapă în care să se facă intervențiile 

pe cord deschis. De aceea, discutând de foarte multe ori cu personalul de specialitate 

am ajuns la concluzia că mai au nevoie de unele aparate și tot felul de utilaje 

specifice, ceea ce face, așa cum ați văzut la ordinea de zi să le alocăm din această 

lună peste 1 milion și ceva de euro, ca să poată să aibă timp să-și facă licitațiile, să 

cumpere tot ce au de cumpărat acolo, să putem să terminăm și să poată să-și facă 

angajările de care au nevoie. 

Vă consult dacă dvs. aveți obiecții sau doriți să puneți întrebări? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 36 de 

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

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

prezentat (36 de voturi).  

 

* 
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Dl. Ion Prioteasa: La Diverse dorește cineva să intervină? 

Dl. Laurențiu Ivanovici: Domnule președinte, stimați colegi, în urmă cu 

câteva zile am primit un apel din partea Asociației Pro Democrația în privința 

lansării unui volum de către domnul Ion Dascălu la Biblioteca Județeană, se 

numește ”Celula zero”. Un volum despre fața nevăzută a organelor abilitate cu 

securitatea statului și a conducerii lui. Este un apel adresat atât dvs. cât și 

consilierilor județeni, din câte am observat. Am fost întrebați care a fost punctul 

nostru de vedere. Am răspuns că noi, consilierii județeni PNL, nu am primit un 

astfel de document, nu am știut despre ce e vorba, până acum câteva zile. Alături 

de acest apel ni s-a transmis și răspunsul consiliului județean, în sensul în care acest 

eveniment a fost organizat cu respectarea legii și anume faptul că nu se poate 

cenzura lansarea unui astfel de volum dar, cu toate acestea, la acest eveniment au 

participat niște foști colaboratori ai securității. Ne-au fost atașate și acele documente 

care dovedesc calitatea de colaborator al securității ale domnilor Marcu Mihai și 

Lupescu Dan. Dacă ne-ați fi întrebat, în primul rând am dori să fim informați cu 

privire la acest fel de sesizări care vin și sunt adresate către noi. În al doilea rând, 

v-am spune, chiar dacă este târziu, că nu am fi de acord cu organizarea unui astfel 

de eveniment și vă rugăm ca data viitoare, dacă vor mai fi astfel de adrese către noi, 

către consilierii județeni, să ne parvină în timp util pentru a avea un punct de vedere, 

bineînțeles în cadrul ședinței Consiliului Județean Dolj. Vă mulțumesc. 

Dl. Ion Prioteasa: Mulțumesc foarte mult. Sigur că discuția este similară cu 

alte discuții pe care le-am mai purtat pe această temă. Au fost de-a lungul timpului 

discuții că de ce la bibliotecă s-au lansat cărți despre Rusia sau care nu știu ce aveau. 

Este ca și cum la televizor, de ce ar fi invitat cineva care nu știu ce idei contrare 

multora dintre noi le are. În fine, nu intrăm în amănunt. Dar noi vă spunem că în 

ceea ce privește consiliul județean nu cenzurează niciodată pe cei care ar urma să 

apară într-o asemenea manifestare culturală. Nu că am ști și nici nu cerem 

chestiunea aceasta ca vreo instituție, fie de la muzeu, fie de la bibliotecă, să ne spună 

ce face acolo pentru că noi considerăm că directorii, managerii sunt oameni 

responsabili care își asumă aceste lucruri și nu sunt ieșite din comun. Dacă vreți, la 

un moment dat, aș putea să mă întreb de ce această asociație vă întreabă pe dvs. și 

nu întreabă pe toată lumea. De ce s-a adresat la PNL și nu s-a adresat la PSD? Chiar 

nu știam de chestia aceasta, cum i-ai zis la carte, Laurențiu? Cum se numește cartea? 

Dl. Laurențiu Ivanovici: Se numește ”Celula zero”, în prefața scrisă de 

Mihai Marcu o prezintă ca ”fața nevăzută a organelor abilitate cu securitatea statului 

și a conducerii lui”. 

Dl. Ion Prioteasa: Într-adevăr, poate să fie să zici că este undeva la o limită. 

Lucian Dindirică, îmi pare rău că vorbim de chestia aceasta, când chiar voiam să te 

felicit, pentru că ți s-a întâmplat un lucru așa de important în aceste zile în care să 

ne spui și despre treaba aceasta.  Nu știu câți români au mai putut să fie admiși la o 

instituție atât de prestigioasă din Franța și cu lucrurile care ți s-au întâmplat acolo 
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dar te rog să răspunzi în fața colegilor noștri, care e răspunsul pe care îl dai cu privire 

la acest lucru? 

Dl. Dir. Lucian Dindirică: Mulțumesc frumos, am să răspund la problema 

ridicată de dl. Ivanovici Laurențiu. Am spus-o și în toamnă. Nu am calitatea de a 

cenzura prezență, evenimente sau discursuri care se vor ține în evenimente găzduite 

sau organizate de bibliotecă. Conform Constituției, accesul în instituțiile de cultură 

este garantat pentru toată lumea. Iar când zic ”toată lumea” încercați să citiți 

TOATĂ LUMEA, cu litere de tipar. De dragul discuției, v-aș pune întebarea: cam 

ce ar trebui să fac eu? Să stau pentru fiecare utilizator, să văd dacă are certificat de 

colaborator al securității, dacă are dosar penal? Nu există în Codul penal românesc 

și în nicio altă lege interdicție de participare la evenimente culturale. Toată lumea 

în țara aceasta este liberă să circule unde vrea și să participe la orice eveniment 

dorește. Lansarea aceasta de carte a avut loc cred că în 14 decembrie. Am știut cine 

participă. Știam despre domnul Lupescu, spre exemplu, că a fost colaborator al 

securității și ca fapt divers, să știți că nu mă dă dragostea afară din casă. Domnul 

Lupescu este cel care a condus prima comisie  care a încercat să mă îndepărteze de 

Biblioteca Județeană. Cu siguranță, nu i-aș fi făcut domnului Lupescu vreo onoare, 

vreo favoare, ceva, să-l ajut. Însă nu pot să îngrădesc accesul oamenilor în 

bibliotecă. Mâine, dacă oricare dintre cele două persoane menționate de dvs. îmi 

depune o cerere de lansare de carte, vă spun de astăzi că o să i-o aprob. Mai mult 

de atât nu am ce să fac, nu am ce să spun. Iar legat de Asociația Pro Democrația, ca 

să știe toată lumea, pentru cei care nu știu sunt 3 personaje în Craiova, dvs. îi știți 

pentru că mai colaborați cu ei, i-am dat în judecată iar acum trebuie să-și dovedească 

toate acuzațiile. Nu sunt puține, sunt foarte multe, nu au nicio probă. Și încearcă să 

găsească orice. Vă mulțumesc. Este Marcel Răduț Seliște, cel care este colaborator 

la Pro Democrația și altcineva. 

Dl. Ion Prioteasa: Spune-ne și despre Paris. 

Dl. Dir. Lucian Dindirică: Este o instituție care reunește mai multe 

personalități din întreaga lume. Au ajuns la numărul de 61 de țări reprezentate în 

această academie. Anul acesta a avut o sesiune festivă, la împlinirea a 40 de ani de 

existență. Așa cum am spus-o și acolo, în momentul în care am spus că mulțumesc 

Consiliului Județean Dolj și domnului președinte Ion, mi-au tăiat puțin cuvântul și 

mi-au zis de domnul Deaconescu și eu le-am spus că este alt președinte Ion, nu doar 

domnul profesor Ion Deaconescu pentru că și dumnealui este membru, a fost primit 

acum doi ani în acea academie. Este o organizație care susține și promovează 

inițiativele locale culturale și cu siguranță am ajuns acolo datorită proiectelor de la 

bibliotecă, mai ales cele legate de exil, întrucât ni s-a și oferit această șansă, să 

mergem pentru ediția din vară, să promovăm exilul românesc în rândul 

comunităților din sudul Franței. Vă mulțumesc. 

Dl. Cosmin Călin: Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând îl felicit 

pe domnul Dindirică pentru acea distincție dar probabil avem și noi un merit, pentru 

că i-am susținut toate proiectele și s-au alocat bani la bibliotecă pentru acele 

proiecte; probabil că și datorită acestui lucru a luat acea distincție dar aș vrea totuși 
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să lămurim subiectul acesta. Totuși, noi nu avem nicio pârghie prin care să oprim 

anumite lansări, putem să ne trezim cu nu știu ce, nu vreau să intru în detalii. Vine 

unul și lansează o carte prin care nu știu ce povestește acolo. Nu se poate, adică 

chiar să nu avem o pârghie? Nu există așa ceva. Adică vine unul și pune nu știu ce 

materiale acolo, că lansează. Nu se poate că nu poți să-l oprești. Nu văd cum să nu 

avem o pârghie din aceasta. Măcar să-l anunți pe domnul președinte, mai ales că ști 

unde sunt anumite îndoieli. Adică să fie măcar o discuție înainte. Probabil că 

cererile acestea nu se fac de pe o zi pe alta. Le știi cu ceva timp înainte. Măcar ar 

trebui discutate. Nu se poate chiar așa, să nu ai o pârghie! Să găsim, să punem un 

filtru. Să mai ia un aviz de la Uniunea Scriitorilor, nu știu. Să găsim o soluție. Pentru 

aceste evenimente să putem găsi o pârghie prin care să le împiedicăm. Nu poate fi 

numele nostru, mai ales că pe toate afișele care apar acolo scrie că biblioteca 

organizează. Lumea nu știe că tu nu organizezi, da? Ei spun acolo instituția noastră! 

Nu putem ca numele nostru să fie băgat în tot felul de scandaluri și noi să nu putem 

să facem nimic. Nu există așa ceva! Trebuie să găsim o pârghie! Ești manager acolo, 

găsește o soluție! 

Dl. Dir. Lucian Dindirică: În primul rând, accept sugestii de la dvs. dacă le 

aveți. Garantat vă spun că nu o să puteți să-mi sugerați cum să cenzurez o carte sau 

o lansare de carte.  

Dl. Cosmin Călin: De aceea te-am pus manager acolo, să găsești o soluție! 

Dl. Dir. Lucian Dindirică: Nu există. N-am ce să caut. Și n-o să caut. Nu 

am unde să mai caut. 

Dl. Cosmin Călin: Înseamnă că nu vrei! Nu poți să știi până nu cauți! 

Dl. Dir. Lucian Dindirică: Domnule Călin, nu este niciun scandal. Încearcă 

să pară că este un scandal, că să rămânem cu termenii. 

Dl. Cosmin Călin: Nu e vorba de scandal. Eu spun că la un moment dat, 

putem să ne trezim cu nu știu ce materiale pe acolo și o să avem discuția asta la 

infinit și trebuie să găsim o soluție. 

Dl. Dir. Lucian Dindirică: Avem materiale despre orice. Pentru că sunt în 

bibliotecă publică enciclopedică. Suntem obligați să avem materiale despre orice.  

Dl. Cosmin Călin: O să-ți spun după ședință, să vedem dacă materialele 

respective o să le accepți și după aceea să vedem ce răspuns o să-mi dai. 

Dl. Dir. Lucian Dindirică: Bănuiesc ce-mi spui. V-aș da doar un simplu 

exemplu. 

Dl. Cosmin Călin: Am încheiat subiectul acesta. O să ne vedem la 

următoarea discuție, pentru că așa o să facem tot timpul. Mai am și eu o întrebare 

pentru Direcția Imagine. Am observat pe site că nu s-a afișat pentru luna aceasta 

ședința. S-a întâmplat ceva, au fost defecțiuni la site sau ce s-a întâmplat? 

Dna. Secretar General Anda Nicolae: Tocmai voiam să vă informez că 

începând cu data de 1 ianuarie 2020 s-a creat o nouă platformă care se numește 

”Monitorul Oficial Local”. Regăsiți platforma pe pagina de start a site-ului 

consiliului județean și de acum înainte pe această platformă vor fi postate proiectele 

de hotărâri, dispoziții.  
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Dl. Ion Prioteasa: Mai spuneți o dată, cum se numește platforma? 

Dna. Secretar General Anda Nicolae: ”Monitorul Oficial Local”.  

Dl. Cosmin Călin: Ștergeți partea aceea unde apar ședințele pe toți anii ca 

să nu mai caute lumea colo, că intră acolo și nu găsește. Sau pui o iconiță acolo care 

te duce la Monitorul Oficial. Adică nu poți să lași alea, 2019 și te oprești acolo. Să 

pună ceva acolo care să te ducă la ”Monitorul Oficial Local”. E simplu. Un link. 

Dna. Secretar General Anda Nicolae: Da. 

Dl. Cosmin Călin: Eu am intrat acolo și nu am văzut ședința. De aici în colo 

nu știu eu că trebuie să caut, trebuie să pui acolo. Ședința să o găsești la linkul 

respectiv! 

Dl. Ion Prioteasa: Mulțumim foarte mult! Sănătate, numai bine! 

 

Se încheie lucrările ședinței. 
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