
 

 

 

 
 

 
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 29.07.2020, 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 29 iulie 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. 250/2020 

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 29.07.2020 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei 

normale, prin deces, a mandatului de consilier județean al domnului Brezniceanu 

Alexandru, precum și constatarea vacantării locului de consilier județean  (comisia 

nr.6). 

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului 

Anghel Ovidiu Petrișor (comisia nr.6). 

3. 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). 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din fondul de rezervă al bugetului 

propriu județean pe anul 2020 a sumei de 320 mii lei pentru acordarea unor ajutoare 

către unitatea administrativ-teritorială Brădești având în vedere apariția unor situații 

de extremă dificultate (comisia nr.1). 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea redistribuirii sumei de 151 mii lei din 

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

dezvoltare în anul 2020 (comisia nr.1). 

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

pe anul 2020 (comisia nr.1). 

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

Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni (comisia nr.4 și comisia nr.5). 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Spitalul 

de Pneumoftiziologie Leamna (comisia nr.4 și comisia nr.5). 

9. 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 și comisia nr.6). 

10. 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 și comisia nr.6). 

11. 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). 

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

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

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. High-Tech Industry 

Park Craiova S.A. pentru luarea unor masuri (comisia nr.1 și comisia nr.3). 



 

 

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

High-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru a vota în Adunarea Generală a 

Acționarilor acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor 

neexecutivi ai societății (comisia nr.1 și comisia nr.3). 

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

pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a vota în adunarea generală 

ordinară a acționarilor acordarea componentei variabile a remunerației 

administratorilor neexecutivi ai societății  (comisia nr.1și comisia nr.6). 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării componentei variabile a 

remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Regiei 

Autonome Aeroportul Internațional Craiova (comisia nr.1 și comisia nr.3). 

17. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj la Compania 

de Apă Oltenia S.A. pentru a vota în Adunarea Generală Extraordinară a 

Acționarilor din data de 04.08.2020, documentele prevăzute de lege (comisia nr.3). 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Documentației pentru elaborarea și 

prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile 

din fondurile bugetului județului Dolj alocate pentru activități nonprofit” (comisia 

nr.2 și comisia nr.4). 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Creșterea capacității de 

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

Județean Dolj (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

20. Proiect de hotărâre 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.1 și comisia nr.6). 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii certificatelor de atestare a dreptului 

de proprietate asupra unor suprafețe de teren, pentru S.C. S.U.C.P.I. S.A. (comisia 

nr. 2). 

22.  Informare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică privind nivelul de asigurare a 

securității și a siguranței civice a comunității în județul Dolj pe anul 2019. 

23. Diverse – interpelări 

 

 


