
 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea elaborării documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiții din cadrul proiectului "Reabilitarea si punerea în valoare a monumentului istoric 

categoria B (casa) din strada Jiețului nr 19 – actuala Şcoală Populară de Arte şi Meserii 

Cornetti” şi includerea în Strategia de Dezvoltare 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară; 

 având în vedere Referatul de aprobare nr. 67/27.08.2020 al Direcției Afaceri 

Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională, raportul 

Serviciului juridic nr. 22927/28.08.2020, precum și avizul comisiilor de specialiatate 

privind aprobarea elaborării documentației proiectului "Reabilitarea si punerea în valoare 

a monumentului istoric categoria B (casa) din strada Jiețului nr 19 – actuala Şcoală 

Populară de Arte şi Meserii Cornetti” 

ținând cont de prevederile Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a 

fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate 

pregătirii  proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare 

urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau 

drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură 

și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, 

în baza art. 41, art. 42, art. 44 alin.(1) și alin. (4), art. 45, art. 46 alin(1), art. 47 - 48 

şi art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;   

în temeiul art. 173 alin (1) lit. b și d, alin 5 lit. j, art. 182 alin. (1) si art 196 alin (1) 

lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

ART.1. Se aprobă elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiții din cadrul proiectului "Reabilitarea si punerea în valoare a monumentului istoric 

categoria B (casa) din strada Jiețului nr 19 – actuala Şcoală Populară de Arte şi Meserii 

Cornetti” în valoare de 726.060 lei fără TVA. 

 

ART.2. Se aprobă depunerea solicitării pentru acordarea sprijinului financiar pentru 

elaborarea acestor documentații tehnico-economice prin Programul Operațional Asistență 

Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1 Întărirea capacității beneficiarilor de a 

pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind 

aceste fonduri, Obiectivul Specific 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte 

finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature, Acțiunea 1.1.1 

Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, 

POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI, 



conform Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a fondurilor din 

Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii de proiecte în 

domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, 

centre de agrement / baze turistice /tabere școlare și infrastructură și servicii publice de 

turism, inclusiv obiective de patrimoniu; 

 

ART.3. Se aprobă includerea proiectului Reabilitarea si punerea în valoare a 

monumentului istoric categoria B (casa) din strada Jiețului nr 19 – actuala Şcoală 

Populară de Arte şi Meserii Cornetti” în Lista proiectelor prioritare ale Consiliului 

Judeţean Dolj şi ale unităţilor din subordinea sa (inclusiv ADI judeţene pentru apă-

canalizare, deşeuri şi situaţii de urgenţă) pentru perioada 2014-2020 din Strategia de 

Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Dolj pentru perioada 2014-2020 în cadrul 

Obiectivului strategic 1, obiectiv operaţional 1.3, măsura 1.3.3, conform anexei la 

prezenta hotărâre.  

 

ART.4. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

             Nr. 168                                       Adoptată la data de 31.08.2020 

                   

 CONTRASEMNEAZĂ, 

PREŞEDINTE, p. SECRETAR GENERAL 

AL JUDEȚULUI, 

 

ION PRIOTEASA ANDA NICOLAE 
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I. Lista  proiectelor prioritare ale CJ Dolj și ale unităților din subordinea sa (inclusiv ADI județene pentru apă-canalizare, deșeuri și situații de 
urgență) pentru perioada 2014-2020: 
 

Titlul acțiunii Obiectiv 
operațional / 
măsură 

Beneficiar / 
parteneri 

Buget 
estimativ 
(mil. 
Euro) 

Justificarea prioritizării Termen de 
implementare 

Obiectiv strategic 1. Creșterea accesibilității și atractivității județului Dolj pentru investitori și turiști 
Extinderea și modernizarea Aeroportului 
Internațional Craiova (terminal pasageri, 
platformă staționare aeronave, 
echipamente de siguranță, drum 
tehnologic, iluminat, supraveghere 
video) 

OO 1.1 / M 1.1.1 CJ Dolj 70 Proiect cuprins și testat în Master Plan-ul General 
de Transport al României (POIM). 

Mediu 

Drumuri județene:  
- Traseul strategic DJ 552 Craiova-

Cetate - DJ 641 Teslui-Șimnicu de 
Sus 

- Modernizarea drumurilor DJ 606 
Breasta – Argetoaia, DJ 604 

- Modernizarea drumului 
județean DJ 561A Giurgița – 
Plenița  

- Modernizarea celor două 
tronsoane ale drumului 
județean DJ 561 B Segarcea – 
Zăval km 0+000 – 12+130, lm 
12+130-24+24-260 (prin proiecte 
transfrontaliere DJ-MN: BET-
CON, MN-DJ: CLOSER) 

OO 1.1 / M 1.1.1 CJ Dolj 135 Proiecte eligibile spre finanțare din POR, inclusiv 
SUERD INTERREG VA RO-BG, care asigură 
accesibilitatea zonelor rurale la polul de creștere 
Craiova sau la rețeaua majoră TEN-T, prioritizate 
la nivel regional, inclusiv în cadrul regiunii de 
graniță.  

Mediu 

Anexa  la Hotărârea nr. 168/2020
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Dezvoltarea unui centru de transport 
intermodal cu facilitate de acces la 
transportul rutier, feroviar si aerian in 
Craiova 

OO 1.1 / M 1.1.1 CJ Dolj 7 Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea 
transportului intermodal în municipiul Craiova, 
prin integrarea transportului rutier, inclusiv a celui 
în comun, feroviar și aerian, fiind potențial 
finanțabil prin POIM 2014-2020. 

Mediu 

Dezvoltarea HighTech Industry Park 
Craiova, inclusiv prin crearea unui 
accelerator de afaceri 

OO 1.2 / M 1.2.1 CJ Dolj 
APL Craiova 

Privați 

5 Proiect matur, firmă de administrare constituită, 
teren disponibil, eligibilitate Axa I POR, existența 
interesului din partea investitorilor.  

Mediu 

Construcția Centrului Acvatic și de 
Agrement Craiova 

OO 1.3 / M 1.3.1 CJ Dolj 
Privați 

10 Proiect pentru care a fost deja organizat un 
concurs de soluții și locație, care răspunde nevoii 
de noi spații de agrement și pregătire a copiilor în 
domeniul înotului. Proiectul va fi realizat cu 
fonduri de la CJ sau printr-un PPP, fiind 
complementar cu investițiile realizate prin POR 
2007-2013 în domeniul infrastructurii culturale 
din subordinea CJ.  

Mediu 

Restaurarea și introducerea în circuitul 
turistic a obiectivelor de patrimoniu 
construit: 

- Cula Brabova; 
- Casa ”Dianu” Craiova (parte a 

proiectului transfrontalier 
HERITAGE DJ-VR); 

- Pajiștea Gogoșu-Ștefănel 
- Cula Cernătești. 

OO 1.3 / M 1.3.3 CJ Dolj 
APL-uri 

(Brabova, 
Craiova, 

Cernătești) 
Unități de cult 

ONG-uri 

4 Proiect matur, de restaurare și introducere în 
circuitul turistic a unor obiective de patrimoniu 
aflate în stare avansată de degradare, eligibil spre 
finanțare prin INTERREG VA RO-BG. 
Cula Cernătești va fi restaurată și pusă în valoare 
prin fonduri din bugetul local sau POR, inclusiv 
SUERD. 

Mediu 

Reabilitarea si punerea in valoare a 
monumentului istoric categoria B 
(casa) din strada Jietului nr 19 – 

OO 1.3 / M 1.3.3 CJ Dolj 
 

3 Proiect a carui documentatie tehnico-economica 
va fi finantata in cadrul care va fi finantat prin 
Acțiunea 1.1.1 Asistență orizontală pentru 
beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii 
POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru 

scurt 
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actuala Scoala Populara de Arte si 
Meserii Cornetti 

aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI din PO 
Asistenta tehnica 2014-2020, in vederea finantarii 
proiectului prin POR SV Oltenia 2021-2027 

Amenajarea secției expoziționale la 
Secția de Istorie-Arheologie a Muzeului 
Olteniei Craiova 

OO 1.3 / M 1.3.3 CJ Dolj 11 Proiect care vine în continuarea investițiilor 
realizate în perioada 2007-2013, cu fonduri POR, 
inclusiv SUERD, de la bugetul CJ și INTERREG VA 
RO-BG.  

Scurt 

Consolidarea și reabilitarea Palatului 
Administrativ din Craiova 

OO 1.3 / M 1.3.3 CJ Dolj 10 Palatul Administrativ este monumentul istoric cel 
mai vizibil din municipiul Craiova, acesta aflându-
se într-o stare avansată de degradare și având o 
importantă funcție publică. 

Mediu 

Amenajarea și dotarea de spații de 
depozitare, conservare și protecție a 
operelor de artă la Muzeul de Artă ”Jean 
Mihail” Craiova 

OO 1.3 / M 1.3.3 CJ Dolj 2 Proiectul răspunde nevoii stringente de spații de 
depozitare și restaurare a operelor de artă din 
județ și vine în continuarea investițiilor realizate în 
perioada 2007-2013, cu finanțare POR. 

Scurt 

Modernizarea imobilului din str. M. 
Kogălniceanu Craiova pentru găzduirea 
unor activități culturale 

OO 1.3 / M 1.3.3 CJ Dolj 2 Proiectul vine în completarea investițiilor realizate 
în domeniul cultural de către CJ Dolj, în perioada 
2007-2013. 

Scurt 

TOTAL O.S.1 256  
Obiectiv strategic 2. Dezvoltarea durabilă a județului Dolj 

Extinderea, reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Dolj (Etapa II) 

OO 2.1 / M 2.1.1 ADI 
APL-uri  

315 Investiții cuprinse în Master Plan-ul de apă și 
canalizare, finanțabile prin POIM, în continuarea 
celor realizate în perioada 2007-2013. Prioritățile 
au fost deja selectate de ADI Oltenia.  

Mediu 

Fazarea investițiilor aferente sistemului 
de management integrat al deșeurilor și 
extinderea acestuia (de ex. 
achiziționarea de echipamente de 
colectare și transport al deșeurilor, 
sisteme de colectare selectivă, 

OO 2.1 / M 2.1.2 CJ Dolj 
APL-uri 

30 Investiții cuprinse în Master Plan-ul județean 
pentru gestiunea deșeurilor, în continuarea celor 
realizate prin POS MEDIU, inclusiv prin fazare în 
POIM.   

Mediu 
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potențiala amenajare a unui nou depozit 
zonal etc.) 
Realizarea de împăduriri și perdele 
forestiere de protecție 

OO 2.1 / M 2.1.3 APL-uri din 
mediul urban 

și rural 
Privați 

3 Risc de deșertificare a părții de sud a județului, 
zonă cu constrângeri naturale semnificative, 
finanțări eligibile prin PNDR și de la bugetul de 
stat. 

Mediu 

Elaborarea și implementarea Planului de 
management al ariei protejate 
”Coridorul Jiului” 
- Dezvoltarea infrastructurii de 

vizitare și conștientizare a 
comunităților situate în Coridorul 
Jiului și în zonele învecinate 

- Monitorizarea și menținerea stării 
de conservare favorabile a speciilor 
de floră și faună inventariate în 
Coridorul Jiului 

- Reglementarea turismului în aria 
naturală protejată de interes 
comunitar “Coridorul Jiului” 

- Reconstruirea/Consolidarea 
malurilor  râului Jiu din pietriș în 
scopul prevenirii inundațiilor și 
conservarea biodiversității 

OO 2.1 / M 2.1.2 CJ Dolj 2 Consiliul Județean Dolj este administratorul 
desemnat al acestei arii; planul de management 
este în curs de elaborare, urmând a se atrage 
finanțări din POIM, INTERREG VA RO-BG, FM, etc. 
în vederea implementării acestuia. 

Scurt 

Îmbunătățirea capacității de 
management a riscurilor în situații de 
urgență și  în domeniul asistenței 
medicale de urgență prin dotarea și 
dezvoltarea resurselor ISU Oltenia 

OO 2.1 / M 2.1.2 CJ Dolj 
ISU Dolj 

15 Investiții complementare celor realizate în 
perioada 2007-2013, prin POR și PO CT RO-BG, 
care răspund nevoii reale de reducere a timpului 
de intervenție în situații de urgență, cu precădere 
în cazul celor legate de riscuri majore de mediu, 
inclusiv prin coordonare pe plan transfrontalier.  

Mediu 




