
 

 

 

 
 

 
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 22.04.2021, ora 14.00 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 22 aprilie 2021 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.185/2021  

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 22.04.2021 

 

 

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

de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

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

Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2021 (comisia nr.1 și 

comisia nr.4). 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității 

Medico-Sociale Amărăștii de Jos, finanțat de la bugetul de stat, din venituri proprii 

și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 

2022-2024  (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității 

Medico-Sociale Bechet, finanțat de la bugetul de stat, din venituri proprii și din 

sursele bugetului propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-

2024  (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității 

Medico-Sociale Brabova, finanțat de la bugetul de stat, din venituri proprii și din 

sursele bugetului propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-

2024 (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

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

Medico-Sociale Cetate, finanțat de la bugetul de stat, din venituri proprii și din 

sursele bugetului propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-

2024  (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității 

Medico-Sociale Melinești, finanțat de la bugetul de stat, din venituri proprii și din 

sursele bugetului propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-

2024  (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

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

Medico-Sociale Plenița, finanțat de la bugetul de stat, din venituri proprii și din 

sursele bugetului propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-

2024  (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

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

Medico-Sociale Sadova, finanțat de la bugetul de stat, din venituri proprii și din 

sursele bugetului propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-

2024 (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 (comisia 

nr.1 și comisia nr.6). 



 

 

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

Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, pe anul 2021 și estimările pe 

anii 2022-2024 (comisia nr.1 și comisia nr.3). 

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

Județene de Pază și Servicii Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 

(comisia nr.1 și comisia nr.3). 

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

Serviciului Public de Salubrizare al Județului Dolj, pentru anul 2021 și estimările pe 

anii 2022-2024 (comisia nr.1 și comisia nr.3). 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului 

Sportiv Județean Știința ”U” Craiova, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 

(comisia nr.1 și comisia nr.4). 

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

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

anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024 (comisia nr.1 și comisia nr.2) 

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

Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman”, pe anul 2021 și estimările pe anii 

2022-2024 și a bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe 

nerambursabile al Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman” pe anul 2021 și 

estimările pe anii 2022-2024 (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului 

Olteniei Craiova, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 (comisia nr.1 și 

comisia nr.4). 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului 

de Artă Craiova, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 (comisia nr.1 și 

comisia nr.4). 

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

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, pe anul 

2021 și estimările pe anii 2022-2024 (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii 

Populare de Arte și Meserii ”Cornetti” Craiova, pe anul 2021 și estimările pe anii 

2022-2024 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii 

Gimnaziale Speciale ”Sf. Mina”, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 

(comisia nr.1 și comisia nr.4) 

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

Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova, pe anul 2021 și estimările pe 

anii 2022-2024 și a bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe 

nerambursabile al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova, 

pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Liceului Tehnologic Special 

”Beethoven”, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 și a bugetului de venituri 

și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Liceului Tehnologic Special 

”Beethoven”, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 (comisia nr.1 și comisia 

nr.4). 



 

 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Liceului Tehnologic Special 

Pelendava Craiova, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 (comisia nr.1 și 

comisia nr.4). 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 (comisia 

nr.1 și comisia nr.4). 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării cheltuielilor de natură neeconomică 

și a metodologiei pentru calculul compensației cheltuielilor neeconomice la R.A. 

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

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. 

Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.3) 

28. Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor locale și a amenzilor, aplicabile în 

anul fiscal 2022 ce intră în competența de aprobare a Consiliului Județean Dolj, 

precum și adoptarea unor taxe (comisia nr.1). 

29. Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului Dolj, pe anul 2021 

și estimările pe anii 2022-2024, reprezentând plata contribuției pentru personalul 

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

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2020 

pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare în anul 2021 (comisia 

nr.1). 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al județului Dolj, pe anul 

2021 și estimările pe anii 2022-2024 (comisia nr.1). 

32. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. High-

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

Acționarilor luarea unor măsuri (comisia nr.1 și comisia nr.3). 

33. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului 

Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. 

pentru luarea unor măsuri (comisia nr.1 și comisia nr.3). 

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

pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în Adunarea 

Generală a Acționarilor luarea unor măsuri (comisia nr.1 și comisia nr.3). 

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

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

din data de 10.05.2021, documentele prevăzute de lege (comisia nr.1 și comisia 

nr.6) 

36. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor consiliului de 

administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova (comisia nr.3 și 

comisia nr.5). 

37. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei intersectoriale locale 

pentru combaterea exploatării copiilor prin muncă  (comisia nr.5 și comisia nr.6). 

38. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al asiguraților, delegat din 

partea Consiliului Județean Dolj, care să facă parte din Adunarea reprezentanților în 

cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (comisia nr.4 și comisia nr.5). 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului 

Județean Dolj nr.265/12.12.2019 privind procedura de expropriere a imobilelor 



 

 

proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică 

”Reabilitare și extindere aducțiune fir II Isvarna-Craiova” (comisia nr.2 și comisia 

nr.6) 

40. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Oltenia, a unui spațiu aparținând domeniului public al Județului 

Dolj, situat în Municipiul Craiova, str. Jiețului, nr.19 (comisia nr.1 și comisia nr.3). 

41. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare acordat 

D.G.A.S.P.C. Dolj și constituirea dreptului de administrare în favoarea Colegiului 

Medicilor Dolj pentru un teren în suprafață de 766 mp, situat în Craiova, str. 

Corneliu Coposu, nr. 107 (comisia nr.1 și comisia nr.4). 

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

Județean Dolj și Universitatea de Craiova pentru implementarea proiectului 

”Revizuirea Planului de Management al Ariilor Naturale Protejate ROSCI0045 

Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și 

Rezervațiile Naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval-IV.33” 

(comisia nr.2). 

43. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de menținere a calității aerului 

(comisia nr.2). 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare pentru mijloace auto și 

utilaje proprii din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. și a tarifelor pentru mijloace auto 

și utilaje închiriate de la terți, altele decât cele din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. 

(comisia nr.1 și comisia nr.3). 

45. Diverse – interpelări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


