
 

 

 

 
 

 
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 24.05.2021, 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 24 mai 2021 este înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

 Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi 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. 

 

 

        NR. 207                                                      Emisă astăzi, 18.05.2021 

 

 

P R E Ş E D I N T E             CONTRASEMNEAZĂ                                

               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

DORIN COSMIN VASILE 

            ANDA NICOLAE                   

                   



 

 

 Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr. 207/2021 

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 24.05.2021 

 

 

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

județului Dolj pe primele 3 luni ale anului 2021 și a contului de execuție a bugetului 

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

pe primele 3 luni ale anului 2021 (comisia nr.1). 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Dolj, 

Școala Populară de Arte și Meserii Cornetti, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din 

România, în colaborare cu Asociația Inițiativa Ecologistă  Europeană în vederea 

organizării Festivalului Internațional al Filmului Ecologist ECOFEST România – 

”Pentru Sănătatea Pământului (comisia nr.2) 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de 

funcții pentru Direcția Județeană de Pază și Servicii Dolj (comisia nr.3 și comisia 

nr.5). 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții 

și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Publică Comunitară 

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

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

de Artă Craiova (comisia nr.4 și comisia nr.5). 

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

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții 

și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Orășenesc 

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de 

funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna (comisia nr.4 și comisia nr.5). 

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

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

10. Proiect de hotărâre privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor 

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. și mandatarea împuterniciților județului Dolj la 

societate în vederea aprobării unor măsuri  (comisia nr.3 și comisia nr.6). 

11. Proiect de hotărâre privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor 

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. și mandatarea împuterniciților județului 

Dolj la societate în vederea aprobării unor măsuri (comisia nr.3 și comisia nr.6). 

12. Proiect de hotărâre privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor 

S.C. Parc Turism S.A. Craiova și mandatarea împuterniciților județului Dolj la 

societate, în vederea aprobării unor măsuri  (comisia nr.3 și comisia nr.6). 



 

 

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

Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Parc-Turism S.A. pentru a 

aproba unele măsuri referitoare la activitatea societății (comisia nr.1 și comisia 

nr.3). 

14. Proiect de hotărâre privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor 

Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. și mandatarea 

împuterniciților județului Dolj la societate în vederea aprobării unor măsuri 

(comisia nr.3 și comisia nr.6). 

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

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

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 

pentru anul 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.3). 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren 

situat în Craiova, Calea București, nr.325 A, aflat în domeniul public al județului 

Dolj și în administrarea R.A. Aeroportul Internațional Craiova (comisia nr.1 și 

comisia nr.3). 

17. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare constituit în 

favoarea S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. asupra unui imobil teren în 

suprafață de 422 mp, aparținând domeniului privat al Județului Dolj (comisia nr.1 și 

comisia nr.3). 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a 

riscurilor al județului Dolj (comisia nr. 5). 

19. Diverse – interpelări 

 

 

 

 

 

 

 


