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PROCES-VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 25.02.2021 

 

 

 

Şedinţa se desfășoară cu participare fizică și este deschisă de domnul Dorin Cosmin 

Vasile, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.  

Din cei 36 de consilieri județeni lipsesc: Bosoancă Silviu-Cosmin și Trandafir 

Ștefan-Cristian. 

* 

 Dl. Dorin Cosmin Vasile: Bună ziua stimați colegi. 

Supun aprobării dvs. procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 

Dolj din data de 28.01.2021. 

Cine este pentru? – 35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate (35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Vă consult dacă cu privire la ordinea de zi sunt 

observații? Nu sunt. 

 Supun votului dvs. ordinea de zi prezentată.Cine este pentru? – 35 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate ordinea de zi prezentată (35 

de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Intrăm în ordinea de zi și la punctul 1 avem: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului creditului intern pe 

anul 2020 și a bugetului de venituri și cheltuieli al creditului intern pe anul 2021 și 

estimările pe anul 2022. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.Cine este pentru? – 35 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

* 



2 

 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 2 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea utilizării sumei de 23.648,00 mii lei din excedentul bugetar al anului 2020 

pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare în anul 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.Cine este pentru? – 35 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 3 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea acordării și cuantumului burselor școlare elevilor Centrului Școlar 

pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova pentru perioada februarie – august 

2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil cu un amendament: având în 

vedere adresa nr. 363/23.02.2021 a Școlii Gimnaziale Speciale „Sfântul Mina” prin care 

se comunică faptul că, în data de 23.02.2021 Comisia de Evaluare a Burselor de Ajutor 

Social a validat dosarele pentru un număr de 3 elevi înscrişi în luna februarie 2021 care 

îndeplinesc criteriile de acordare a bursei socio-medicale, decizie adoptată şi în 

Consiliul de Administraţie, se propune suplimentarea numărului de burse de ajutor 

social şi a sumelor necesare acordării acestora (3 x 7 luni x 100 lei / lună = 2.100 lei) 

pentru Şcoala Gimnazială Specială „Sfântul Mina” pentru perioada februarie – august 

2021. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr.4 cum a avizat?  

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Ok. Adică la Sf. Mina față de ședința trecută au mai 

apărut 3 elevi cărora trebuie să le acordăm bursă și de aceea suplimentăm acest punct 

de pe ordinea de zi. 

Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu amendamentul prezentat. 

Cine este pentru? – 35 de voturi. Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat cu amendamentul adus de comisia nr.1 ( 35 de voturi). 

 

* 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 4 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării cotizației Județului Dolj în cadrul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Oltenia la nivelul a 1,23 lei/locuitor/an, începând cu anul 2021. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr.3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.Cine este pentru? – 35 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 5 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean 

Dolj. 

Comisia nr. 6 cum a avizat? 

Dl. Alin Nicola: Comisia nr. 6 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Între timp a apărut un regulament 

cadru prin hotărâre de Guvern și automat ne-am modificat regulamentul. Bineînțeles am 

ținut cont și de propunerea colegului Marian Irinei de luna trecută ca să avem inserat în 

regulament procedura pentru ședințele on-line. Chiar dacă noi am aprobat hotărârea de 

consiliu în mai sau iunie 2020 nu fusese modificat și regulamentul privind aceste 

proceduri de ședință on-line. Să sperăm că nu o să fie nevoie dar nu se știe niciodată. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.Cine este pentru? – 35 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 6 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării Statului de Funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil.  
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.Cine este pentru? – 35 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 7 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul 

Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.Cine este pentru? – 34 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 1(Soare Mihai). 

    În urma supunerii la vot, se aprobă proiectul de hotărâre prezentat cu 34 de 

voturi ”pentru” și o abținere.   

 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 8 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare pentru 

Unitatea Medico Socială Amărăștii de Jos. 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.Cine este pentru? – 35 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

 

* 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 9 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării regulamentului de organizare și funcționare pentru 

Unitatea Medico Socială Cetate 

Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 5 cum a avizat? 

Dl. Gheorghe Bică: Comisia nr. 5 aviz favorabil.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.Cine este pentru? – 35 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Cele 2 UMS-uri trec anul acesta prin proceduri de 

reacreditare și o să avem diverse puncte pe ordinea de zi ca să acoperim tot ce presupun 

aceste proceduri.  

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 10 avem: Proiect de hotărâre privind 

mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park 

Craiova S.A. să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor luarea 

unor măsuri. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr.3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. Noi doar preluăm o investiție. 

O vom trece în domeniul public pentru ca ulterior să o dăm în administrare Companiei 

de Apă. Este vorba de canalizarea și apa din Parcul Industrial, cum ați văzut în referat. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.Cine este pentru? – 35 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 11 avem: Proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârilor nr.226/2009 și nr. 134/2017 ale Consiliului Județean Dolj. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.Cine este pentru? – 34 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 1(Soare Mihai). 

    În urma supunerii la vot, se aprobă proiectul de hotărâre prezentat cu 34 de 

voturi ”pentru” și o abținere.  

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 12 avem: Proiect de hotărâre privind 

modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.279/28.11.2017 cu 

privire la preluarea în administrarea Consiliului Județean Dolj a unor bunuri 

proprietate a Municipiului Craiova pentru realizarea unor platforme pentru 

deșeuri. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 2 cum a avizat? 

Dl. Cosmin Gîdea: Comisia nr. 2 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.Cine este pentru? – 35 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 13 avem: Proiect de hotărâre privind 

constatarea încetării dreptului de administrare al Consiliului Județean Dolj asupra 

depozitelor de deșeuri situate pe raza U.A.T. municipiul Calafat, U.A.T. orașul 

Filiași și U.A.T. orașul Segarcea, închise în cadrul proiectului ”Sistem de 

management integrat al deșeurilor în județul Dolj”. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 2 cum a avizat? 

Dl. Cosmin Gîdea: Comisia nr. 2 aviz favorabil. 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? – 35 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 14 avem: Proiect de hotărâre privind 

constituirea dreptului de administrare a imobilului teren în suprafață de 1760 mp 

situat în Municipiul Craiova, str. Tabaci nr.1 aflat în domeniul public al Județului 

Dolj, către Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 4 cum a avizat? 

Dl. Ionuț Rădoi: Comisia nr. 4 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.Cine este pentru? – 34 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – 1(Soare Mihai). 

    În urma supunerii la vot, se aprobă proiectul de hotărâre prezentat cu 34 de 

voturi ”pentru” și o abținere.  

 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 15 avem: Proiect de hotărâre privind 

acordul prelungirii contractului de închiriere nr. 2159/28.03.2019 încheiat între 

R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CRAIOVA și S.C. FLIGHTS 

AVIATION TRADE S.R.L. 

Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr. 6 cum a avizat? 

Dl. Alin Nicola: Comisia nr. 6 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.Cine este pentru? – 35 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

* 

 



8 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 16 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea cooperării interinstituționale dintre Consiliul Județean Dolj și 

Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj în vederea implementării și asigurării 

sustenabilității proiectului de ”Reabilitare și modernizare imobil str. Unirii, nr.113, 

Segarcea”, precum și darea în folosință gratuită a unui imobil situat în orașul 

Segarcea către Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Comisia nr.3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt. Pentru cei care nu știu sediul 

poliției din Segarcea este o clădire a Consiliului Județean Dolj. Le-am dat-o în 

administrare la începutul anilor '90. Clădirea este în continuare a noastră și este eligibilă 

pe fonduri europene pentru reabilitare energetică. Depunem proiect să o facem: trebuie 

schimbat acoperișul, trebuie schimbate mai multe. Acesta este un prim pas pentru 

această procedură. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.Cine este pentru? – 35 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 17 avem: Proiect de hotărâre privind 

atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Dolj. 

Comisia nr. 1 cum a avizat? 

Dl. Marius Pantilimon: Comisia nr. 1 aviz favorabil. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt.  

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.Cine este pentru? – 35 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: La punctul 18 avem: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea completării Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Dolj 

nr.20/2021 privind aprobarea ”Programului de transport public rutier de persoane 

prin servicii regulate în trafic județean, perioada 2013 – 2021, actualizare 2021”. 

Comisia nr. 3 cum a avizat? 

Dl. Stelian Bărăgan: Comisia nr. 3 aviz favorabil. 
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Dl. Dorin Cosmin Vasile: Sunt intervenții? Nu sunt.  

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.Cine este pentru? – 35 de voturi. 

Împotrivă? – nu sunt. Abțineri? – nu sunt. 

    În urma supunerii la vot, se aprobă în unanimitate proiectul de hotărâre 

prezentat ( 35 de voturi). 

* 

 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Dacă la punctul ”diverse” aveți ceva de adăugat?  

Dl Cosmin Călin: Mulțumesc, domnul președinte. Aș avea o întrebare către 

dumneavoastră. Știu că luna următoare o să începem să discutăm despre buget. De 

aproape 2 ani de zile am preluat Stadionul Tineretului. Nu am demarat nimic. Anul trecut 

am zis că vom face studiu de fezabilitate, dar nu am început. Întrebarea este dacă în acest 

an avem prevăzuți bani sau aveți de gând să prevedeți bani pentru începerea măcar a 

studiului de fezabilitate. Să știm ce facem acolo. Al doilea lucru: poate până la sfârșitul 

anului reușim să scoatem la licitație acest obiectiv pentru că noi punem clauze 

Universitatea de Farmacie să facă ceva pe terenul ăla și noi îl avem și nu facem nimic. A 

doua întrebare este despre Centrul Brâncuși: în ce stadiu mai este și când e termenul de 

finalizare? Au fost tot felul de amânări, au zis că termină în 9 luni și avem iarăși 1 an și 

jumătate. Mulțumesc. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumesc și eu. Pentru prima sesizare. Anul acesta, 

acum de fapt, noi cred că bugetul îl vom aproba în luna aprilie, dar începem să lucrăm de 

săptămâna următoare. Sperăm să fie gata și cel național să avem și cifrele și să fie totul 

clar. Nu ne așteptăm la bani de la nivel național, vom încerca din bugetul nostru să avem 

capitol special pentru studiul de fezabilitate și dacă putem să începem inclusiv proiectul 

tehnic anul acesta pentru Stadionul Tineretului. Nu va fi cu schimbări de destinații, tot 

timpul e bine să clarificăm lucrul acesta. Nu o să apară mall sau blocuri acolo, vom păstra 

specificul de agrement și sport pe care l-a avut până acum. 100%  o să  îl avem în proiectul 

de buget pe care împreună îl vom aproba în aprilie. Privitor la Centrul Brâncuși nu doar 

partea de rețele și canalizări au fost problema și o firmă din Italia care a făcut numai 

probleme. I-am dat în judecată și acum îi căutăm cu executori judecătorești să încasăm o 

sumă de aproximativ 4 milioane de euro pe care am câștigat-o în instanță. Cred că este 

primul caz de acest gen, în care un consiliu județean câștigă despăgubiri și privitor la 

banii pe care i-ar fi putut încasa nu doar pe cei care i-au încasat. Vom vedea ce este cu 

acel proces cu executările, dar Centrul Brâncuși va fi sperăm noi finalizat până la 

începutul verii, urmând ca la începutul toamnei să fie inaugurat.  

Dacă mai avem alte intervenții? Ziceți domnul Bazăverde. 

Dl. Constantin Bazăverde: Vă supun atenției dumneavoatră 2 subiecte, 2 

propuneri. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Rapid. 
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Dl. Constantin Bazăverde:Punctul 1: Un proiect privind strategia comercială 

și de marketing privind promovarea culturii în regiunea Oltenia, consultant științific 

domnul profesor universitar doctor Dumitru Otovescu. Urmărim promovarea 

revistelor. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Am primit adresa dumneavoastră și deja o luăm în 

considerare. 

Dl. Constantin Bazăverde: A doua problemă. Doljul este singurul județ care 

nu finanțează nicio revistă culturală. De pildă consiliul local Roșiorii de Vede 

finanțează Teleormanul Cultural.  

Dl. Dorin Cosmin Vasile: De-a lungul timpului să știți că și noi am dat bani și 

la Mozaic și la altele. 

Dl. Constantin Bazăverde: Mozaicul. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Bun. Mai doriți să spuneți ceva? 

Dl. Constantin Bazăverde: O argumentare. 600 de exemplare ori 5 lei pe 

bucată ori 12 luni, 36000. Efortul financiar nu e foarte mare. 

Dl. Dorin Cosmin Vasile: Mulțumesc, domnule Bazăverde. Vreau să informez 

și eu consiliul județean că acum o oră am semnat împreună cu reprezentanții 

consiliului contractul privind elaborarea strategiei de dezvoltare a județului Dolj pe 

perioada 2021 – 2027. Este un contract finanțat tot din fonduri europene pe programul 

de capacitate administrativă. Pare o firmă cu experiență, a făcut strategia și pentru 

Bihor, pentru Arad, pentru Călărași, pentru Buzău și pentru Constanța. Bineînțeles ne 

vom vedea împreună când încep toate procedurile, pe grupuri de lucru, cine vrea să 

participe cu idei de proiect și cu tot ce presupune aceasta. Dacă nu mai sunt alte 

intervenții vă mulțumim și ne vedem în următoarea ședință.  

Se încheie lucrările ședinței. 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

 

         DORIN COSMIN VASILE       ANDA NICOLAE 

 

 


