
 

 

 

 
 

 
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 29.07.2021, 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 29 iulie 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. 
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P R E Ş E D I N T E             CONTRASEMNEAZĂ                                

               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

DORIN COSMIN VASILE 
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 Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr. 303/2021  

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 29.07.2021 

 

 

1. Depunerea jurământului prevăzut la art.117 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

de către supleantul al cărui mandat de consilier județean a fost validat prin încheiere 

civilă, pronunțată de Tribunalul Dolj în Dosarul nr.4527/63/2021. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare 

dintre Consiliul Județean Dolj și Inspectoratul Școlar Județean Dolj, pentru 

premierea celor 6 elevi din județul Dolj care au obținut media 10 la examenul de 

evaluare națională sesiunea iunie 2021, precum și la examenul de bacalaureat 

național, sesiunea iunie-iulie 2021 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare 

dintre Consiliul Județean Dolj și Mitropolia Olteniei – Arhiepiscopia Craiovei 

pentru finanțarea continuării lucrărilor la proiectul ”Catedrala Sfântul Ioan 

Botezătorul Craiovița Nouă” (comisia nr.1 și comisia nr.6)  

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

județului Dolj pe primele 6 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 6 luni ale anului 2021 (comisia nr.1) 

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

de specialitate al Consiliului Județean Dolj (comisia nr.5) 

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

și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Muzeul Olteniei Craiova 

(comisia nr.4 și comisia nr.5) 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării regulamentului de organizare și 

funcționare pentru Școala Populară de Arte și Meserii” Cornetti (comisia nr.4 și 

comisia nr.5) 

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

de Asistență Medico-Socială Plenița (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

9. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Distribuție Oltenia S.A. 

a unei rețele electrice aflată în domeniul public al județului Dolj, situată în Craiova, 

Calea București, nr.325 C (comisia nr.1 și comisia nr.3) 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza 

DALI – pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 652B, DN 65C – Călinești, 

lim. Jud. Olt, km 0+000 – 4+430” (comisia nr.2) 



 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza 

DALI – pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 606 Breasta (DJ 606) – 

Obedin – Mihăița – Potmelțu – Coțofenii din Dos – Scaiești – Valea lui Pătru – 

Salcia – Argetoaia – (DJ 606C) – Iordăchești – Piria – Jud. MH, km 0+000 – 

43+226” (comisia nr.2) 

12. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru stabilirea și evaluarea 

terenurilor aflate în patrimoniul S.C. COREALIS S.A. (comisia nr.6) 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a activităților de evidență 

a persoanelor pentru localitatea Coșoveni (comisia nr.3) 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a activităților de evidență 

a persoanelor pentru localitatea Ghercești (comisia nr.3) 

15. Diverse – interpelări 

 

 

 

 

 

 

 


