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PROCES-VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 31.08.2020 

 

 

Şedinţa este deschisă de domnul Cosmin Vasile, Vicepreşedintele Consiliului 

Judeţean Dolj. 

Lipsesc: domnul președinte Prioteasa Ion și domnii consilieri Păsculescu Veta 

și Ștefan Adrian. 

Dl. Cosmin Vasile: Bună ziua! Suntem la penultima ședință din legislatura 

noastră. Domnul preşedinte își cere scuze dar abia miercuri va ieși din situația în care 

se află, însă va fi cu noi la şedinţa ordinară de luna viitoare. O să ne vedem în prima 

parte a lunii, până în 7 sau 9 septembrie. Atunci vom face și poza de final de mandat. 

Azi vom ține ședința fără partea festivă. Avem un punct suplimentar pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării documentațiilor tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții din cadrul proiectului "Reabilitarea si punerea în 

valoare a monumentului istoric categoria B (casa) din strada Jiețului nr 19 – actuala 

Şcoală Populară de Arte şi Meserii Cornetti” şi includerea în Strategia de Dezvoltare. 

Este necesar pentru că la începutul lunii septembrie  vom putea să aplicăm pe asistență 

tehnică, să obținem o finanțare, scrie și în proiectul de hotărâre, de aproximativ 7 

miliare de lei pentru un proiect de reabilitare al acestui imobil. 

 

* 

 

Vă consult dacă cu privire la ordinea de zi aveți vreo intervenție? Nu sunt. 

Supun votului dvs. ordinea de zi prezentată cu completarea făcută. 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 cu completarea făcută (34 de voturi). 

 

* 

Dl. Cosmin Vasile: Supun aprobării dvs. procesul verbal al ședinței ordinare 

a Consiliului Județean Dolj din data de 29.07.2020. 

        Cine este pentru? – 34 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

          În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate (34 de voturi). 

 

* 

 

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

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Leamna pentru anul 2020. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 
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Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

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

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

Dl. Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. Supun votului dvs. proiectul 

de hotărâre prezentat.  

Dl. Mihai Soare: Domnul vicepreședinte o abținere vă rog. 

Dl. Cosmin Vasile: Probabil ar trebui să te consemnăm la tot ce înseamnă 

sănătate.  

Cine este pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? –1 (Mihai 

Soare). 

În urma supunerii la vot se aprobă proiectul de hotărâre prezentat cu 33 

de voturi pentru și 1 abținere.  

 

* 

 

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

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-

Sociale Amărăștii de Jos finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului 

propriu județean, cu suma de 345 mii lei din care 68 mii lei solicitată cu 

încadrare în costul standard/an/pat și 277 mii lei pentru costul standard/an/pat, 

pe anul 2020. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

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

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

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-

Sociale Bechet, finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului propriu 

județean, cu suma de 700 mii lei peste costul standard/an/pat, pe anul 2020. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 
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Dl. 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. Cosmin Vasile: La punctul 4 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-

Sociale Brabova, finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului propriu 

județean, cu suma de 283,00 mii lei, peste costul standard/an/pat, pe anul 2020. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

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

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

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-

Sociale Brabova, finanțat de la bugetul de stat prin Direcția de Sănătate Publică 

Dolj, cu suma de 179,00 mii lei, peste costul standard/an/pat, care se va asigura 

din sursele bugetului propriu județean, pe anul 2020. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

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

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

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-

Sociale Cetate, finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului propriu 
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județean, cu suma de 295 mii lei, din care 193 mii lei solicitată cu încadrare în 

costul standard/an/pat și 102 mii lei peste costul standard/an/pat, pe anul 2020. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

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

Dl. 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. Cosmin Vasile: La punctul 7 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-

Sociale Cetate, finanțat de la bugetul Ministerului Sănătății, prin Direcția de 

Sănătate Publică Dolj, pe anul 2020. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

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

Dl. 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. Cosmin Vasile: La punctul 8 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-

Sociale Plenița, finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului propriu 

județean, cu suma de 209 mii lei peste costul standard/an/pat, pe anul 2020. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

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

Dl. 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).  
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* 

 

Dl. Cosmin Vasile: La punctul 9 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-

Sociale Plenița, finanțat de la bugetul de stat prin Direcția de Sănătate Publică 

Dolj, cu suma de 40 mii lei peste costul standard/an/pat,  sumă care se va asigura 

din sursele bugetului propriu județean, pe anul 2020. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

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

Dl. 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. Cosmin Vasile: La punctul 10 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-

Sociale Sadova, finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului propriu 

județean, cu suma de 587 mii lei solicitată peste costul standard/an/pat, pe anul 

2020. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

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

Dl. 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. Cosmin Vasile: La punctul 11 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-

Sociale Sadova, finanțat de la bugetul de stat prin Direcția de Sănătate Publică 

Dolj, cu suma de 50 mii lei solicitată peste costul standard/an/pat, pe anul 2020. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 
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Dl. Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

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

Dl. 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. Cosmin Vasile: La punctul 12 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru Direcția Publică 

Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj pe anul 2020. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

Dl. Cosmin Vasile: Comisia nr. 3 cum a avizat? 

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

Dl. 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. Cosmin Vasile: La punctul 13 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Județene de 

Pază și Servicii Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2020. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

Dl. Cosmin Vasile: Comisia nr. 3 cum a avizat? 

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

Dl. 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. Cosmin Vasile: La punctul 14 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului de Artă 

Craiova pe anul 2020. 
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Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

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

Dl. 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. Cosmin Vasile: La punctul 15 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv 

Județean Știința ”U” Craiova pe anul 2020. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

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

Dl. 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. Cosmin Vasile: La punctul 16 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de 

Salubrizare al Județului Dolj, pentru anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

Dl. Cosmin Vasile: Comisia nr. 2 cum a avizat? 

Comisia nr. 2 aviz favorabil. 

Dl. 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).  

 

* 
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Dl. Cosmin Vasile: La punctul 17 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. 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. Cosmin Vasile: La punctul 18 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari 

pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Regiei Autonome 

Aeroportul Internațional Craiova. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

Dl. Cosmin Vasile: Comisia nr. 3 cum a avizat? 

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

Dl. 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. Cosmin Vasile: La punctul 19 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării statului de funcții pentru Direcția Publică Comunitară de 

Evidență a Persoanelor Dolj. 

Comisia nr. 3 cum a avizat? 

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

Dl. Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Mihail Neațu Breciugă: Comisia nr. 5 aviz favorabil. 

Dl. 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).  

 

 

* 
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Dl. Cosmin Vasile: La punctul 20 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Direcția 

Județeană de Pază și Servicii Dolj. 

Comisia nr. 3 cum a avizat? 

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

Dl. Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Mihail Neațu Breciugă: Comisia nr. 5 aviz favorabil. 

Dl. 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. Cosmin Vasile: La punctul 21 avem: Proiect de hotărâre privind 

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

organizare și funcționare pentru Școala Populară de Arte și Meserii ”Cornetti”. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

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

Dl. Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Mihail Neațu Breciugă: Comisia nr. 5 aviz favorabil. 

Dl. 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. Cosmin Vasile: La punctul 22 avem: Proiect de hotărâre privind 

desemnarea de către Consiliul Județean Dolj a doi consilieri județeni care vor 

avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al județului Dolj . 

Comisia nr. 6 cum a avizat? 

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

Dl. Cosmin Vasile: Vă propun ca din această comisie să facă parte domnul 

Mihail Neațu și domnișoara Oana Bică. 

Sunt intervenții? Nu sunt. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat 

cu propunerea făcută. Cine este pentru? – 34 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. 

Abțineri? – nu sunt. 
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În urma supunerii la vot se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat cu propunerea făcută (34 de voturi).  

 

* 

 

Dl. Cosmin Vasile: La punctul 23 avem: Proiect de hotărâre privind 

revocarea dreptului de administrare acordat Agenției de Plăți și Intervenții 

pentru Agricultură Dolj pentru spațiul situat la parterul și etajul II din Corpul 

B, din incinta fostei Școli Speciale ”Regina Maria”, din municipiul Craiova. 

Nu îi dăm afară, ei s-au mutat în altă clădire. O preluăm ca să o reparăm și să 

mutăm acolo un serviciu de-al nostru. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

Dl. 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. Cosmin Vasile: La punctul 24 avem: Proiect de hotărâre privind 

constituirea dreptului de administrare asupra unui spațiu situat în Craiova, 

Bulevardul Nicolae Titulescu Nr.22 în favoarea Serviciului Public de 

Salubrizare al Județului Dolj. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

Dl. Cosmin Vasile: Comisia nr. 3 cum a avizat? 

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

Dl. 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. Cosmin Vasile: La punctul 25 avem: Proiect de hotărâre privind 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj 

nr.138/29.07.2020 privind aprobarea proiectului ”Creșterea capacității de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către spitalele subordonate Consiliului 

Județean Dolj”. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 
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Dna. Carmen Velișcu: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

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

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

Dl. Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. Supun votului dvs. proiectul 

de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 33 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. 

Abțineri? – 1 ( Soare Mihai). 

În urma supunerii la vot se aprobă proiectul de hotărâre prezentat cu 33 

de voturi pentru și 1 abținere. 

* 

 

Dl. Cosmin Vasile: La punctul 26 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea justificării impactului asupra dezvoltării economice la nivel 

județean/regional a proiectului de infrastructură rutieră ”Modernizarea 

drumului județean DJ 641, tronsonul cuprins între limita județului Olt (km 

59+000) – intersecția cu DN 65 (km 43+313/43+338) – intersecția cu DN 65 C 

(km 59+426)”. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

Sunt intervenții?  

Dl. Călin Cosmin: Voiam să discutăm de drumul de la Amăraștii de Jos  spre 

limita județului Olt unde avem acea lucrare în derulare. De ceva timp nu se mai 

lucrează acolo. Aș vrea să știu care este situația și de ce nu se lucrează. Am primit 

reclamații că sunt gropi și cratere. 

Dl. Cosmin Vasile: Se lucrează și în acest moment. Se lucrează în 3 zone 

din acel drum. Ei au luat diverse etape de execuție. O perioadă au frezat și au pus 

piatră spartă pe anumite zone. Sunt cratere normal acolo până se tasează și până vin 

cu alt strat. Sunt zone unde se lucrează la trotuare, sunt zone în afara localității unde 

s-a și adus piatră spartă. Sunt 3 zone abordate, nu am acum graficul, nu știu dacă 

este doamna directoare de la Direcția Tehnică aici, ca să știu dacă sunt în graficul de 

execuție sau sunt depășiți. 

Dl. Călin Cosmin: Să evite ca aceste suprafețe să rămână foarte mult timp 

în acest stadiu. 

Dl. Cosmin Vasile: Categoric. 

Dl. Călin Cosmin: Oamenii își distrug mașinile. 

Dl. Cosmin Vasile: Am solicitat și eu între timp direcției tehnice să insiste 

să abordeze în primul rând interiorul localității ca oamenii să poată să circule în 

condiții bune. 

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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* 

 

Dl. Cosmin Vasile: La punctul 27 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea elaborării documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiții din cadrul proiectului ”Modernizarea drumului județean DJ 641, 

tronsonul cuprins între limita județului Olt (km.15+000) – intersecția cu DN 65 

(km 43+313/43+338) – intersecția cu DN 65 C (km 59+426)”. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

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

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

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. Cosmin Vasile: La punctul 28 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea elaborării documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiții din cadrul proiectului "Reabilitarea si punerea în valoare a 

monumentului istoric categoria B (casa) din strada Jiețului nr 19 – actuala 

Şcoală Populară de Arte şi Meserii Cornetti” şi includerea în Strategia de 

Dezvoltare. 

Comisia nr. 2 aviz favorabil. 

Dl. 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. Cosmin Vasile: Trecem la diverse. Domnul Marian Irinei. 

Dl. Marian Irinei: Mă adresez conducerii executive a Consiliului Județean Dolj. 

Eu sunt consilier judeţean din 2012, deci de opt ani şi an de an, fără nicio sincopă, 

Consiliul Judeţean Dolj, noi, consilierii judeţeni, am avut un proiect de hotărâre privind 

stimularea tinerilor cu performanţe deosebite în ceea ce priveşte notele de la bacalaureat. 

Anul acesta constat că CJ Dolj nu a promovat un proiect de hotărâre în acest sens. Care 

este motivul pentru care în acest an nu mai recompensăm elevii care au obţinut nota 

maximă la BAC? 

Dna. Daniela Avrămoiu: Noi alocam acești bani Inspectoratului Școlar Județean 

Dolj în baza unui protocol încheiat între consiliul județean, prefectură și inspectoratul 

județean. Acest protocol a expirat, iar în acest an nu ne-a fost solicitată nicio sumă. 
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Dl. Marian Irinei: Dacă a expirat protocolul de colaborare ar fi trebuit reînnoit. 

Dna. Daniela Avrămoiu: Nici dânșii nu și-au manifestat dorința de reînnoire. 

Dl. Marian Irinei: Asta este opinia dumneavoastră, ca director economic. Anul 

acesta nu vrem să mai recunoaştem meritele acestor elevi?  

Dna. Daniela Avrămoiu: Să știți că nu este târziu nici acum. 

Dl. Cosmin Vasile: Nici acum nu este târziu să facem acest lucru. O să facem  

pentru ședința următoare o solicitare de date Inspectoratului Școlar Județean să știm câţi 

elevi au obţinut rezultate deosebite nu doar la bacalaureat, ci şi la capacitate, o să facem 

o evaluare şi o să venim în şedinţa viitoare cu un proiect de hotărâre. A fost o situaţie 

deosebită anul acesta, dar nu e târziu. Mai ales că şedinţa din septembrie o să fie în prima 

jumătate a lunii. 

Mai sunt alte intervenții? Nu. 

Ne vedem în prima parte a lunii viitoare ca să avem și ședința de final. Spor in 

ceea ce facem! 

Se încheie lucrările ședinței. 

 

 

 

    PREȘEDINTE    pentru SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 
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