
 

 

 

 
 

 
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 20.02. 

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 20 februarie 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, cu modificările și completările ulterioare. 

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.53/2020 

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 20.02.2020 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 

”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2020 (comisia nr.1 și comisia 

nr.4). 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 

de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2020 (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților 

de asistență medico-sociale Amărăștii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinești, 

Plenița și Sadova, conform standardului de cost/an/pat, finanțate din venituri proprii 

și din sursele bugetului propriu județean, pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-

2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților 

de asistență medico-sociale Amărăștii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinești, 

Plenița și Sadova, conform standardului de cost/an/pat, finanțate din sumele alocate 

de la bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, pe anul 2020 (comisia 

nr.1 și comisia nr.4). 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale 

Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, 

Muzeului Olteniei Craiova, Muzeului de Artă Craiova, Școlii Populare de Arte și 

Meserii ”Cornetti” și Clubului Sportiv Județean Știința ”U” Craiova, pe anul 2020 

și estimările pe anii 2021 - 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor 

externe nerambursabile primite de Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia 

Aman”, pe anul 2020 (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor Școlii Gimnaziale Speciale ”Sfântul 

Mina”, Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sfântul Vasile” Craiova, 

Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, Liceului Tehnologic Special 

”Pelendava” Craiova, Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj, 

pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției 

Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, pe anul 2020 și estimările pe 

anii 2021 - 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.3). 

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției 

Județene de Pază și Servicii Dolj, pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 

(comisia nr.1 și comisia nr.3). 



 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului 

Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj pentru 

anul 2020 și estimările pentru anii 2021 - 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.2). 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Serviciului Public de Salubrizare al Județului Dolj, pe anul 2020 și estimările pe 

anii 2021-2023 (comisia nr. 1 și comisia nr.3). 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 8.337 mii lei din 

excedentul bugetar al anului 2019 pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de 

dezvoltare în anul 2020 (comisia nr.1). 

13. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 11.353 mii lei pe anul 2020 și 

estimările sumelor pe anii 2021 – 2023, reprezentând plata contribuției pentru 

personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județul Dolj (comisia nr.1 și 

comisia nr.4). 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării și cuantumului burselor școlare 

pentru elevii din învățământul special de stat, pentru perioada ianuarie – august 

2020 (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Dolj pe anul 

2020 și estimările pe anii 2021 – 2023 (comisia nr.1). 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării articolului 4 din Hotărârea 

Consiliului Județean Dolj nr.265/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Dolj nr.21/2019 privind declanșarea procedurii de expropriere a 

imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere a lucrării de 

utilitate publică ”Reabilitare și extindere aducțiune fir II Isvarna – Craiova” 

(comisia nr.6). 

17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Dolj (comisia nr. 5). 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții 

și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană 

”Alexandru și Aristia Aman” (comisia nr.4 și comisia nr.5). 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Muzeul 

Olteniei Craiova (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

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

funcții, precum și pentru aprobarea salariilor de bază pentru anul 2020 pentru 

Serviciul Public de Salubrizare al Județului Dolj (comisia nr.3 și comisia nr.5). 

21. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea 

pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să voteze în AGA stabilirea 

cuantumului indemnizației cenzorilor societății (comisia nr.3). 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor 

tehnico-economici actualizați, precum și valoarea cofinanțării asigurată  de la 

bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) 

– Lim. Jud Mehedinți, care asigură accesul la punctele de interes cultural și natural 

incluse în circuitul transfrontalier Dolj-Vratsa”, inclus în lista obiectivelor de 

investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea PNDL, etapa a II-a, pentru 

județul Dolj, în perioada 2017 - 2020 (comisia nr.1 și comisia nr.2). 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor 

tehnico-economici actualizați, precum și valoarea cofinanțării asigurată  de la 



 

 

bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 643D, DN 65C 

(Bulzești) – Lim. Jud. Vâlcea”, inclus în lista obiectivelor de investiții și sumele 

alocate acestora pentru finanțarea PNDL, etapa a II-a, pentru județul Dolj, în 

perioada 2017 - 2020 (comisia nr.1 și comisia nr.2).  

24. Proiect de hotărâre de modificare a anexei la Hotărârea Consiliului Județean Dolj 

nr.75/2017 pentru aprobarea Normelor specifice privind realizarea sau amplasarea 

în zona drumurilor publice de interes județean a panourilor publicitare, a oricăror 

construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice 

scop (comisia nr.1 și comisia nr.3). 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Dolj nr.190/26.09.2019 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile 

specifice în domeniul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii 

regulate (comisia nr.1 și comisia nr.3). 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a activităților de evidență 

a persoanelor pentru localitatea Malu Mare (comisia nr.5). 

27. Diverse – interpelări 

 

 


