
 

 

 

 
 

 
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 30.03.2021, 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 30 martie 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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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. 162/2021  

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 30.03.2021 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului și cuantumului 

burselor școlare acordate elevilor Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. 

Vasile” Craiova, pentru perioada martie – august 2021 (comisia nr.1 și comisia 

nr.4). 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului 

propriu județean, contului anual de execuție al bugetului instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, contului anual de 

execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile, încheiate la 31 decembrie 

2020 și a situațiilor financiare ale anului 2020 (comisia nr.1.) 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea redistribuirii unor sume în cadrul creditului 

contractat de la Banca Comercială Română aferent proiectelor de interes județean 

finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană (comisia nr.1). 

4. Proiect de hotărâre privind repartizarea cotei din impozitul pe venit reprezentând 

fond la dispoziția consiliului județean, pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 

2021 și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a estimărilor pe anii 2022-

2024 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale și a cotelor defalcate din impozitul pe venit (comisia nr.1). 

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe 

unități administrativ-teritoriale, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 

(comisia nr.1). 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de 

Organizare și Funcționare pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Plenița 

(comisia nr.4 și comisia nr.5). 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 

pentru Unitatea Medico-Socială Melinești  (comisia nr.4 și comisia nr.5). 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 

pentru Unitatea Medico-Socială Sadova (comisia nr.4 și comisia nr.5). 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 

pentru Unitatea Medico-Socială Bechet (comisia nr.4 și comisia nr.5). 

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

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

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

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

12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Dolj în 

domeniul public al statului, a unor sectoare din drumul județean DJ 641, acestea 



 

 

fiind afectate de lucrarea de utilitate publică de interes național ”Drumul expres 

Craiova – Pitești și legăturile cu drumurile existente”, lot 1, județul Dolj (comisia 

nr.1 și comisia nr.2). 

13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către S.C. Compania de Apă 

Oltenia S.A. a terenurilor aferente investițiilor din cadrul ”Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj în perioada 2014-

2020”, reabilitare și extindere aducțiune Fir II Isvarna-Craiova, pe raza județului 

Gorj (comisia nr.1 și comisia nr.3). 

14. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare acordat 

D.G.A.S.P.C. DOLJ și constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului 

Orășenesc Segarcea pentru imobilul situat în Segarcea, str. Unirii, nr. 35A (comisia 

nr.1 și comisia nr.2). 

15. Proiect de hotărâre privind trecerea din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park 

Craiova în domeniul public al Județului Dolj a unor rețele de alimentare cu apă 

potabilă, canalizare menajeră și pluvială și hidranți interiori și exteriori, situate în 

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

16. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj 

nr.72/2017 privind instituirea unui drept de superficie (comisia nr.1 și comisia nr.3). 

17. Proiect de hotărâre privind închirierea terenului în suprafață de 349,82 mp, situat în 

Craiova, str. Eroilor nr.58 de la proprietarii Ileana-Miruna Rogobete și Costin 

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

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru 

implementarea proiectului ”Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru 

pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 

domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, tabere școlare, infrastructură și 

servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes județean” (comisia nr.1, 

comisia nr.2 și comisia nr.3). 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia (comisia nr.3 și comisia 

nr.6). 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali din 

cadrul Consiliului Județean Dolj (comisia nr.6). 

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

a persoanelor pentru localitatea Coțofenii din Dos (comisia nr.3). 

22. Informare a Inspectoratului de Poliție Județean Dolj și a Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică  privind Planul strategic pentru anul 2021. 

23. Diverse – interpelări 

 

 

 

 


