
 

 

 

 
 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

PREŞEDINTE 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Județean Dolj în ședință ordinară 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, 

 în temeiul art. 179 alin. (1) și alin.(2) lit. a), art.182 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit.b) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

 

D I S P U N E: 

 

 Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Dolj în ședință ordinară în data de 30 

ianuarie 2020, ora 14.00 în sala de ședințe a Consiliului Județean Dolj din Craiova, Calea 

Unirii nr.19, județul Dolj.  

      Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Dolj din 

data de 30 ianuarie 2020 este înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

 Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor 

județeni pe suport de hârtie, vor fi afișate pe pagina oficială de internet a Consiliului 

Județean Dolj și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale 

consiliului județean. 

 Art.4. Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor 

de hotărâri în conformitate cu art.179 alin.(6), art. 134 alin.(5) lit. f) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează Direcţia 

Juridică Administraţie Locală, Secretariat. 
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                   Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr.31/2020  

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 30.01.2020 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din 

județul Dolj pentru anul școlar 2020 - 2021 (comisia nr.4). 

 

2. 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). 

 

3. 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). 

 

4. 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 (comisiile nr.5 și nr.6). 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare 

ale serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Dolj (comisiile nr. 5 și nr.6). 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de 

funcții pentru Spitalul Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni 

(comisiile nr.4 și nr.5). 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Unitatea 

Medico Socială Sadova (comisiile nr.4 și nr.5). 

 

8. 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 (comisiile nr.1 și nr.2). 

 



 

 

9. 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 (comisiile nr.5 și nr.6). 

 

10. 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 (comisiile nr.1 și nr.2). 

 

11. 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 (comisiile nr.1  

și nr.2). 

 

12. 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). 

 

13. Diverse – interpelări 

 

 


