
 

 

 

 
 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

PREŞEDINTE 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Județean Dolj în ședință extraordinară 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, 

 în temeiul art. 179 alin. (1) și alin.(3), 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 extraordinară care se va 

desfășura cu participare fizică, în data de 19.08.2021, ora 15.00, în incinta Aeroportului 

Internațional Craiova – terminal plecări.  

      Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Dolj 

din data de 19 august 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. 337/2021  

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 19.08.2021 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere și 

modernizare Aeroportul Internațional Craiova” (comisia nr. 2 ) 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării parțiale a unei finanțări 

rambursabile interne, în vederea implementării proiectului „Extinderea și 

modernizarea Aeroportului Internațional Craiova” (comisia nr.1 și comisia nr. 2) 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Extinderea și modernizarea 

Aeroportului Internațional Craiova” și a cofinanțării de 2% din valoarea eligibilă  a 

proiectului (comisia nr. 1 și comisia nr. 2) 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Monitorizarea și menținerea stării 

de conservare favorabilă a speciilor de floră și faună inventariate în Coridorul 

Jiului” (comisia nr. 2) 


