
 

 

 

 
 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

PREŞEDINTE 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Județean Dolj în ședință extraordinară 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, 

 în temeiul art. 179 alin. (1) și alin.(3), 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 extraordinară, în data 

de 23.12.2020, ora 11.00, în sistem on-line, folosind platforma Zoom. 

      Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean 

Dolj din data de 23 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 prin afișarea 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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P R E Ş E D I N T E             CONTRASEMNEAZĂ                                

             SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 
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         Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr. 516/2020 

 

 

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 23.12.2020 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli al Spitalului Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe 

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

 

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

cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pentru anul 2020 luna 

decembrie (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

 

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 rectificării bugetului propriu al județului 

Dolj, pe anul 2020 (comisia nr.1). 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul 

Județean Dolj și Asociația WWF Programul Dunăre Carpați România și 

Societatea Ornitologică Română pentru implementarea proiectului 

”Monitorizarea și menținerea stării de conservare favorabile a speciilor de 

floră și faună inventariate în Coridorul Jiului”  (comisia nr.2). 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean 

Dolj, Liceul Tehnologic Special ”Beethoven” și SC Ford România SA 

(comisia nr.4) 

 

 

 

 

 

 


