
 

 

 

 
 

 
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, care se va 

desfășura cu participare fizică, în data de 15.12.2020, ora 11.00 în Sala mare de ședințe a 

Instituției Prefectului – Județul Dolj, Calea Unirii nr.19,  Craiova,  județul Dolj.  

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

data de 15 decembrie 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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               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 
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                  Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr. 484/2020 

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 15.12.2020 

 

 

1. Depunerea jurământului prevăzut la art.117 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

de către supleanții ale căror mandate de consilieri județeni au fost validate prin 

încheiere civilă, pronunțată de Tribunalul Dolj în Dosarul nr.8541/63/2020. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 

al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pentru anul 2020 (comisia nr.1 și 

comisia nr.4) 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 

al Unității Medico-Sociale Amărăștii de Jos, finanțat din transferuri din sume 

alocate de la bugetul de stat prin Direcția de Sănătate Publică Dolj cu încadrare în 

costul standard/an/pat, pe anul 2020 prin diminuarea cu suma de 10,00 mii lei de la 

cheltuieli de personal și adăugarea la bunuri și servicii (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

4. 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 15 mii lei, pe anul 2020 (comisia nr.1 și 

comisia nr.4) 

5. 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 8,00 mii lei peste costul standard/an/pat, pe 

anul 2020 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

6. 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 județean, cu suma de 7 mii lei peste costul standard/an/pat, pe 

anul 2020 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

7. 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 51 mii lei peste costul standard/an/pat, pe 

anul 2020 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 

al Unității Medico-Sociale Melinești, finanțat din venituri proprii și din sursele 

bugetului propriu județean, pe anul 2020 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 

al Unității Medico-Sociale Melinești, pe anul 2020, conform standardului de 

cost/an/pat, finanțat din sumele alocate de la bugetul de stat, prin Direcția de 

Sănătate Publică Dolj (comisia nr.1 și comisia nr.4) 



 

 

10. 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 și comisia nr.3) 

11. 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 și comisia nr.3) 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 

al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2020 (comisia nr.1 și comisia nr.3) 

13. 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 și comisia nr.3) 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 

al Școlii Populare de Arte și Meserii ”Cornetti” Craiova (comisia nr.1 și comisia 

nr.4) 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 

al Clubului Sportiv Județean Știința ”U” Craiova, unitate parțial finanțată, pe anul 

2020 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor Școlii Gimnaziale 

Speciale ”Sfântul Mina”, Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sfântul 

Vasile” Craiova, Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, Centrului Județean de 

Resurse și Asistență Educațională Dolj, pe anul 2020 și a rectificării bugetului de 

venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic 

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

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul 

Județean Dolj și Asociația Umanitară pentru Protejarea și Sprijinirea Răniților, 

Invalizilor și Urmașilor celor Căzuți în Timpul Revoluției din Decembrie 1989 – 

Dolj în vederea organizării de activități comemorative și festive pentru marcarea 

zilei de 22 decembrie, Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății (comisia 

nr.6) 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului propriu al 

județului Dolj pe primele 9 luni ale anului 2020 și a contului de execuție a bugetului 

instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 

pe primele 9 luni ale anului 2020 (comisia nr.1) 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Creșterea gradului de utilizare a 

internetului în activitatea educațională a instituțiilor de învățământ special din 

județul Dolj” (comisia nr.4) 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Consolidarea capacității 

instituțiilor publice de învățământ special din județul Dolj în vederea gestionării 

situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2” (comisia nr.4) 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Județean 

Dolj nr.139/29.07.2020 privind aprobarea proiectului ”Creșterea capacității 

furnizorilor publici de servicii de asistență socială pentru categoriile vulnerabile din 

județul Dolj de gestionare a crizei sanitare COVID-19” (comisia nr.4 și comisia 

nr.6) 

 



 

 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Dolj, 

pe anul 2020 (comisia nr.1) 

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

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

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții 

pentru Spitalul Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni (comisia nr.4 și 

comisia nr.5) 

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

Medico-Socială Bechet (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Direcția 

Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj (comisia nr.3 și comisia nr.5) 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții 

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

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Școala 

Populară de Arte și Meserii ”Cornetti” (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

29. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al Județului Dolj (comisia nr.1) 

30. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Organizației ”Salvați Copiii” 

– Filiala Dolj, a unui spațiu aparținând domeniului public al județului Dolj, situat în 

Craiova, str. Ludwig van Beethoven, nr.2 (comisia nr.1) 

31. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea 

Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova asupra unor bunuri imobile situate în 

Craiova, str. Tabaci nr.1 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr.2 din Anexa nr.2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Dolj nr.144/2019, privind trecerea unor sectoare din drumul 

județean DJ 643F, în domeniul public al statului, acestea fiind afectate de lucrarea 

de utilitate publică de interese național ”Drumul Expres Craiova-Pitești și legăturile 

la drumurile existente”, Tronsonul 1, județul Dolj (comisia nr.1 și comisia nr.2) 

33. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 6 consilieri județeni ca membri ai 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Dolj (comisia nr.5) 

34. Proiect de hotărâre privind validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale 

de Ordine Publică Dolj (comisia nr.5 și comisia nr.6) 

35. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte 

cu Handicap Dolj (comisia nr.6) 

36. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția 

Copilului Dolj (comisia nr.6) 

37. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Dolj în cadrul 

Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 

Oltenia (comisia nr.3 și comisia nr.6) 

38. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Județului Dolj în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia (comisia nr.3 și 

comisia nr.6) 

39. Proiect de hotărâre privind desemnarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc 

Industrial Craiova S.A. (comisia nr.3) 

40. Proiect de hotărâre privind desemnarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. High-

Tech Industry Park Craiova S.A. (comisia nr.3) 



 

 

41. Proiect de hotărâre privind desemnarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc 

Turism S.A. Craiova (comisia nr.3) 

42. Proiect de hotărâre privind desemnarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea 

pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. (comisia nr.3) 

43. Proiect de hotărâre privind desemnarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. 

Compania de Apă ”Oltenia” S.A. (comisia nr.3) 

44. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj 

în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna (comisia 

nr.4) 

45. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj 

în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” 

Dăbuleni (comisia nr.4) 

46. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj 

în consiliile de administrație ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova și 

Casei de Asigurări de Sănătate Dolj (comisia nr.4) 

47. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj 

în Consiliile Consultative al Unităților Medico-Sociale din subordinea Consiliului 

Județean Dolj (comisia nr.4) 

48. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Dolj 

în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman”, 

instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Dolj (comisia nr.4) 

49. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj 

în Consiliul de Coordonare al Clubului Sportiv Județean Știința ”U” Craiova, 

instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Dolj (comisia nr.4) 

50. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean 

Dolj în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Craiova (comisia nr.4) 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor de performanță 

financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai Regiei Autonome 

Aeroportul Internațional Craiova, pe anul 2020 (comisia nr. 1 și comisia nr.3) 

52. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc-

Turism S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și modificarea indicatorilor 

financiari și nefinanciari pentru anul 2020 (comisia nr.1 și comisia nr.3) 

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

pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să voteze în adunarea generală 

extraordinară a acționarilor majorarea capitalului social (comisia nr.1 și comisia 

nr.3) 

54. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. 

High-Tech Industry Park Craiova S.A. să aprobe în Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor modificarea organigramei și a regulamentului de organizare și 

funcționare pentru High – Tech Industry Park Craiova S.A.  (comisia nr.3) 

55. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Acordului de parteneriat între Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Unitatea Administrativ Teritorială 

Județul Dolj pentru implementarea proiectului ”Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest 

Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-

2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, tabere școlare, 



 

 

infrastructură și servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes 

județean” (comisia nr.2 și comisia nr.3) 

56. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și 

prețul mediu/tona de iarbă, în vederea determinării veniturilor obținute din arendare 

(comisia nr.1 și comisia nr.3) 

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării perioadei de valabilitate a 

Programului de transport public rutier de persoane prin servicii regulate în trafic 

județean, a licențelor de traseu eliberate pentru traseele cuprinse în aceasta și 

privind aprobarea Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului public de 

transport rutier de persoane prin curse regulate în județul Dolj (comisia nr.3) 

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

a persoanelor pentru localitatea Valea Stanciului (comisia nr.3 și comisia nr.5) 

59. Diverse – interpelări 

 

 


