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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN DOLJ  
în perioada ianuarie 2019 – noiembrie 2020 

 

 
 

 
 

 
CADRUL GENERAL 
 

Președintele Consiliului Județean (CJ) Dolj a urmărit, în activitatea 

desfășurată în perioada ianuarie 2019 – noiembrie 2020, realizarea atribuțiilor 
stabilite prin Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și prin O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, asigurând buna funcționare a aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean, a instituțiilor, serviciilor publice, societăților comerciale și regiei 

autonome de interes județean, precum și fundamentarea, elaborarea și urmărirea în 
execuție a bugetului propriu al Județului Dolj. 

De asemenea, președintele CJ Dolj s-a preocupat de îndeplinirea atribuțiilor 
privind punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Județean, a legilor, a hotărârilor 

și a ordonanțelor Guvernului României, dar și a altor acte normative. 
Potrivit prevederilor Legii administrației publice locale și ale Codului 

administrativ, președintele Consiliului Județean Dolj a asigurat reprezentarea 

județului în relațiile cu celelalte autorități publice, cu persoanele fizice și juridice 
române și străine, precum și în justiție. 

În perioada de referință, principalul domeniu al strategiei investiționale a 
instituției a fost reprezentat de infrastructura de transport, aspect care s-a reflectat, 

de altfel, și în structura bugetului de venituri și cheltuieli. Astfel, în ceea ce privește 
cheltuielile pentru dezvoltare, capitolul „Transporturi“ a avut prevăzută o alocare de 

peste 216 milioane de lei (reprezentând aproape 65 % din total) în anul 2019, pentru 

ca în 2020 suma să crească la peste 412 milioane de lei, iar proporția să urce la 82 % 
din bugetul pentru investiții. Această evoluție se explică, în principal, prin demararea 

unor mari proiecte în acest domeniu, precum modernizarea drumurilor județene 
552 Craiova – Cetate și 561A Giurgița – Băilești – Plenița – limita cu județul 

Mehedinți sau, de partea cealaltă, extinderea terminalelor de plecări și de sosiri ale 
Aeroportului Internațional Craiova.  

În perioada de referință, au fost emise 1.153 de dispoziții ale președintelui CJ 

Dolj, prin care s-a urmărit implementarea programului județean de guvernare și s-a 
asigurat derularea planului de investiții, așa cum a fost adoptat de plenul Consiliului 

Județean. 
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INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT 
 

Perioada de referință a coincis, pentru Aeroportul Internațional Craiova 
(AIC), cu inițierea a două investiții importante. Astfel, în prima parte a anului 2019, a 

fost derulată și atribuită licitația pentru proiectarea și executarea lucrărilor de 
extindere a terminalelor de pasageri, un contract în valoare totală de 29.987.068 de 

lei, inclusiv TVA, finanțat din bugetul propriu al CJ Dolj.  
Demersul va conduce la creșterea suprafeței desfășurate a zonelor pentru 

plecări și sosiri cu 2.250 de metri pătrați, ceea ce reprezintă aproape o treime din 

capacitatea existentă și, împreună cu dotările suplimentare care vor fi asigurate, va 
permite AIC să proceseze 1.150.000 de pasageri anual. 

De asemenea, în mai 2020 a fost atribuit și contractul pentru derularea 
lucrărilor de modernizare și de extindere a parcării AIC, investiție în valoare totală 

de 2.468.671 de lei, inclusiv TVA, finanțată din surse proprii. Obiectivul constă în 
atingerea unei capacități totale de aproximativ 500 de locuri, dintre care 15 pentru 

microbuze și 10 pentru autocare. Noua parcare va fi prevăzută cu un sistem automat 

de bariere, cu iluminat și supraveghere video, precum și cu stație pentru încărcarea 
autoturismelor cu motor electric.  

Anul 2020 a mai marcat o reușită majoră la AIC, prin semnarea contractului 
de finanțare din fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Infrastructură 

Mare 2014 – 2020, a proiectului „Securizare completă (outdoor/indoor) a 
Aeroportului Internațional Craiova“, în valoare de 76.014.000,91 lei, inclusiv TVA. 

Demersul este unul complex și include o serie de investiții care vor conduce la 

îmbunătățirea gradului de siguranță la aeroport. Astfel, pe tot perimetrul AIC, va fi 
realizat un drum tehnologic prevăzut cu instalație de iluminat și propriul sistem de 

supraveghere și detecție, ceea ce va permite depistarea rapidă a oricăror eventuale 
incidente, dar și deplasarea operativă a echipei speciale de intervenție. De altfel, 

aceasta va beneficia de propria remiză modernă, clădire care va fi construită tot în 
cadrul proiectului. În plus, va fi extins sistemul de camere video cu ajutorul cărora 

sunt monitorizare zonele din interiorul și din vecinătatea terminalelor și vor fi 

procurate echipamente pentru detecție, în vederea verificării bagajelor de mână și 
de cală. 

În privința infrastructurii rutiere, numărul și dimensiunea proiectelor 
derulate sau inițiate în perioada de referință confirmă faptul că domeniul 

transporturilor a fost stabilit drept un capitol investițional prioritar pentru Consiliul 
Județean Dolj. Demersurile au vizat drumuri cu o lungime de peste 210 kilometri, 

ceea ce reprezintă aproximativ o cincime din rețeaua totală administrată de 

instituție, și au avut o valoare cumulată de circa 143 de milioane de euro, sume 
obținute aproape în totalitate din finanțări nerambursabile – fonduri europene sau 

Programul Național de Dezvoltare Locală II.  
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Elocvent este și faptul că lista arterelor rutiere propuse pentru aceste 
investiții se deschide cu primele două drumuri județene, ca lungime, din Dolj. Astfel, 

în mai 2019, președintele Consiliului Județean a semnat contractele de finanțare din 

fonduri europene pentru două proiecte, cu o valoare totală de 47,5 milioane de 
euro, inclusiv TVA, pentru modernizarea integrală a drumului județean 561A 

Giurgița – Băilești – Plenița – limita județului Mehedinți, cu o lungime de 
aproximativ 70 de kilometri. Sumele necesare acestui demers au fost obținute în 

cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, din fondurile rezervate 
pentru proiectele incluse în Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării 

(SUERD). Tot în perioada de referință, au fost derulate licitațiile publice, au fost 

semnate contractele și au fost lansate lucrările de modernizare pentru ambele 
tronsoane în care a fost segmentat drumul județean 561A.  

De asemenea, în intervalul de raportare, în urma reactualizării 
documentației de către proiectant, fost lansată și atribuită licitația pentru 

modernizarea drumului județean 552 Craiova – Mofleni – Bucovăț – Terpezița – 
Sălcuța – Caraula – Cetate, în cadrul unui proiect cu finanțare din fonduri europene, 

derulat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, cu o valoare totală de 

aproximativ 50 de milioane de euro. Pentru eficientizarea demersurilor, contractul a 
fost împărțit în 2 loturi, pentru ambele fiind emis ordinul de începere a lucrărilor în 

prima parte a anului 2020, cu un termen prevăzut pentru realizare de 14 luni.  
Alte investiții în rețeaua de infrastructură rutieră care au demarat în 

perioada de referință, în urma atribuirii licitațiilor și semnării contractelor de către 
președintele Consiliului Județean Dolj, vizează modernizarea drumului județean 542 

Dăbuleni – Amărăștii de Jos – Amărăștii de Sus – limita județului Olt, în lungime de 

peste 27 de kilometri (finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 
II, printr-un proiect în valoare de 17 milioane de euro), a drumului comunal 120 Țiu 

– Gogoșu, care facilitează accesul la monumentele istorice Cula Cernăteștilor și Cula 
Izvoranu-Geblescu (finanțat din bugetul propriu al instituției), a DJ 652A, care 

asigură legătura între localitatea Cârcea și zona Aeroportului Internațional Craiova 
(cu finanțare obținută prin programul Interreg V-A România – Bulgaria), precum și a 

tronsonului cuprins între km 12+130 și km 24+260 din DJ 561B Segarcea – Drănic – 
Valea Stanciului – Zăval (de asemenea, cu fonduri asigurate prin programul Interreg 

V-A). În plus, pentru segmentul cuprins între km 0+000 și km 12+130 al aceluiași 

drum județean, a fost obținută, în perioada de raportare, finanțare europeană în 
vederea modernizării, printr-un proiect cu valoarea totală de 8,8 milioane de euro, 

fiind totodată inițiată licitația pentru serviciile de proiectare.  
Trebuie menționat faptul că a fost avută în vedere și pregătirea 

documentelor suport necesare în vederea obținerii de finanțare din fonduri 
europene în următoarea perioadă de programare, 2021 – 2027, sens în care au fost 
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atribuite prin licitație contractele de elaborare a documentației tehnico-economice 
pentru modernizarea DJ 606A Breasta – Obedin – Mihăița – Potmelțu – Coțofenii 

din Dos – Scăești – Valea lui Pătru – Salcia – Argetoaia – Iordăchești – Piria – limita 

județului Mehedinți (43 de kilometri) și a DJ 552A Criva – Vârvoru de Jos – Ciutura 
– Drăgoaia – Tencănău – Mârza – Mărăcinele – Perișor – Cetățuia – Cioroiași – 

Cioroiu Nou – Boureni – Covei – Catane (37,6 kilometri). 
 

SĂNĂTATE  
 

În sfera sănătății, principalul demers a cărui evoluție a fost urmărită în 
perioada de referință a fost reprezentat de modernizarea și extinderea Unității de 

Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, o 
investiție cu o valoare totală de aproximativ 5 milioane de euro, pentru care în 

decembrie 2018 a fost obținută finanțare din fonduri europene, prin Programul 
Operațional Regional 2014 – 2020, ca parte a proiectului „Îmbunătățirea accesului 

populației din județele Mehedinți, Dolj și Olt la servicii medicale de urgență“.  

În aprilie 2020, Consiliul Județean Dolj a predat către SCJU Craiova grupul 
electrogen, depozitul de gaze medicale, alături de subsolul și parterul principalului 

corp de clădire nou construit. Această reușită a permis, pe de o parte, cadrelor 
medicale de la UPU să își mute activitatea în spații amenajate la standarde 

superioare și, pe de altă parte, a creat condițiile necesare pentru următoarea etapă 
a lucrărilor: finalizarea construcției secundare destinată Unității de Primiri Urgențe și 

modernizarea structurii existente.  

Un alt reper important în privința investițiilor în domeniul sanitar este 
reprezentat de proiectul pentru reabilitarea clădirii în care funcționează Clinicile de 

Oncologie și Dermatologie de la SCJU Craiova, proiect cu o valoare totală de 2,8 
milioane de euro, pentru care a fost obținută finanțare din fonduri europene, prin 

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în aprilie 2019. În perioada de 
referință, a fost organizată și licitația publică pentru atribuirea contractului de 

lucrări, care include intervenții pentru creșterea eficienței energetice a imobilului 

(termoizolare, înlocuirea tâmplăriei, realizarea unor sisteme moderne de încălzire, 
preparare a apei calde și iluminat), dar și dotarea cu 2 ascensoare exterioare,         

montarea unei scări metalice pentru evacuare în caz de incendiu, refacerea 
finisajelor interioare și recompartimentarea spațiilor.  

Un demers similar vizează clădirea Ambulatoriului de specialitate pentru 
sportivi din Craiova, care deservește 7 județe, în august 2020 fiind semnat 

contractul de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 pentru 

proiectul „Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și a stabilității clădirii publice 
situate în str. Aleea Voinicului, nr. 14, Orașul Craiova, Județul Dolj“, cu o valoare de 

peste 500.000 de euro.  
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De asemenea, în intervalul de referință a continuat și proiectul etapizat al 
Consiliului Județean Dolj pentru reabilitarea saloanelor și a cabinetelor medicale 

din corpul principal de clădire al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, fiind 

atribuite contractele de reparații pentru spațiile de la parter, etajul III și pentru casa 
scării principale, ceea ce definitivează această inițiativă de amploare, cu o valoare 

totală de 4 milioane de euro. Tot în această perioadă, au fost recepționate lucrările 
executate la etajele IV și X, precum și la casele scărilor secundare.  

Anul 2019 a marcat, totodată, și inițierea demersului pentru amenajarea 
incintei SCJU Craiova, fiind derulată licitația în urma căreia a fost atribuit contractul 

de proiectare și executare a lucrărilor, în valoare de aproximativ 2,4 milioane de 

euro. Investiția prevede reconfigurarea unei zone cu o suprafață totală de peste 4 
hectare și include modernizarea parcărilor existente, dar și crearea unora noi, astfel 

încât să fie asigurate, în total, aproape 700 de locuri pentru autovehicule, 
reabilitarea aleilor și a drumurilor de acces, dar și reamenajarea spațiilor verzi și 

montarea de bănci și foișoare. 
Inițiativele în sfera sănătății s-au orientat și către unitățile medicale care 

funcționează în subordinea Consiliului Județean Dolj. Astfel, în perioada de referință, 

a fost derulată procedura de atribuire a contractului de lucrări care vizează 
construirea unui pavilion multifuncțional, cu o suprafață desfășurată de 300 de 

metri pătrați, destinat Unității Medico-Sociale Amărăștii de Jos, investiție având ca 
obiectiv creșterea capacității acestei structuri.  

Tot în această perioadă, a fost realizat proiectul tehnic pentru modernizarea 
și extinderea Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, cel mai mare furnizor de 

servicii medicale de pneumologie din Oltenia, cu o capacitate de 154 de paturi. 

Investiția vizează reabilitarea spațiilor existente (3 corpuri de clădire, cu o suprafață 
desfășurată totală de peste 3.300 de metri pătrați), dar și construirea unui imobil cu 

suprafața de 1.100 de metri pătrați. Acesta va fi prevăzut cu saloane, cabinete 
medicale, săli de consultații, sală de mese, spațiu de relaxare pentru pacienți, sală de 

ședințe, arhivă și spații pentru depozitare. 
 

CULTURĂ, AGREMENT, TURISM 
 

Un succes semnificativ în domeniul cultural l-a reprezentat derularea 
licitației, atribuirea contractului și lansarea lucrărilor de consolidare și restaurare a 

monumentului istoric Casa Dianu, din Craiova. Investiția este realizată în cadrul 
unui proiect în valoare de aproape 5 milioane de euro, cu finanțare din fonduri 

europene, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, care are ca obiectiv 

final înființarea Muzeului Cărții și Exilului Românesc.  
Noua instituție, unică la nivel național, va avea în componența sa săli de 

expoziții permanente și temporare pentru adulți și copii, săli de cercetare, săli 
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multimedia. Muzeul va pune la dispoziția publicului cele mai valoroase colecții de 
carte și documente obținute de Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman“, 

precum: „Acad. Dan Berindei“, „Acad. Dinu C. Giurescu“, „Acad. Basarab Nicolescu“, 

„Mircea Eliade“, „Vintilă Horia“ sau arhivele „Cenaclului de la Neuilly“. 
Tot în perioada de referință au demarat și lucrările de consolidare și 

restaurare a Culei Izvoranu-Geblescu și a Culei Cernăteștilor, monumente istorice 
de interes național. Consiliul Județean Dolj s-a asociat cu autoritățile locale din 

comunele Brabova și Cernătești în această inițiativă în urma căreia vor fi repuse în 
valoare cele 2 edificii, datând din secolul al XVIII-lea. Investițiile sunt derulate în 

cadrul unor proiecte cu finanțare din fonduri europene, în valoare totală de 

aproximativ un milion de euro, derulate prin intermediul Programului Operațional 
Regional 2014 – 2020. Dincolo de rolul de coordonator al celor 2 demersuri, 

Consiliului Județean Dolj îi revine în mod direct responsabilitatea de a gestiona o 
componentă esențială, care privește amenajarea acestor clădiri și promovarea lor, 

ca puncte de interes cultural și turistic.  
Cu sprijinul specialiștilor de la Muzeul Olteniei Craiova, instituția care 

administrează în prezent culele, vor fi asigurate toate dotările necesare, urmând să 

fie achiziționate atât obiecte tradiționale de mobilier ori țesături, cât și mijloace 
moderne de prezentare a exponatelor, precum ghiduri audio sau echipamente de 

afișaj. 
Un progres semnificativ a fost înregistrat în ceea ce privește una dintre cele 

mai ample și complexe inițiative ale Consiliului Județean Dolj în domeniul cultural – 
crearea Centrului Internațional „Constantin Brâncuși“, din vecinătatea Muzeului de 

Artă Craiova. În perioada de referință, constructorul a finalizat principalele lucrări 

care vizau realizarea infrastructurii subterane – o galerie cu suprafața de aproape 
1.200 de metri pătrați, conținând ateliere de discurs și de creație, săli de spectacol, 

de conferințe și de expoziție. De asemenea, a fost abordată și montarea celui mai 
spectaculos element al noii structuri – prisma din sticlă, cu o înălțime de peste 12 

metri, conținând interpretări la scară mare ale operelor brâncușiene „Ovoidul“ și 
„Pasărea Măiastră“, prevăzută cu propriul ascensor interior.  

 
MODERNIZARE ADMINISTRATIVĂ 
 

O serie de inițiative importante au marcat, în perioada de referință, 

digitalizarea unor servicii de larg interes oferite de Consiliul Județean Dolj și, în 
consecință, îmbunătățirea vizibilității instituției, a deschiderii ei către publicul larg și 

a modalităților de relaționare cu cetățenii.  

Astfel, în iulie 2019, a fost lansat ghidul turistic digital „Discover Dolj“, o 
platformă integrată care include o aplicație pentru telefoanele mobile și un site, 

ambele cu un conținut complex, acoperind toate domeniile majore de interes, atât 
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pentru vizitatori, cât și pentru locuitorii județului. „Discover Dolj“, care poate fi 
accesat la adresa https://discoverdolj.ro, cuprindea, încă de la momentul inițializării, 

peste 650 de pagini de informații, atent structurate pe domenii, de la instituții de 

cultură și locuri de petrecere a timpului liber la capacități de cazare și restaurante 
până la ariile naturale deosebite din Dolj și traseele turistice care pot fi parcurse în 

această zonă. 
În iunie 2020, Consiliul Județean Dolj a lansat și site-ul de internet 

www.doljtransport.ro, realizat pentru activitatea de transport rutier de persoane, 
gestionată de către autoritatea de specialitate din subordinea instituției. Platforma 

cuprinde peste 100 de trasee din care călătorii pot alege și, de asemenea, le pune la 

dispoziție beneficiarilor date privind operatorii, tipul mijloacelor de transport cu care 
pot circula sau stațiile de oprire intermediare până la destinația dorită. Tot pe acest 

site există o rubrică destinată celor care doresc să transmită în mod simplu 
reclamații și sesizări, iar la secțiunea de atenționări sunt afișate cursele care au 

suferit suspendări sau modificări, din diverse motive. 
Totodată, în perioada de referință a început implementarea a două proiecte 

cu o valoare cumulată de aproximativ 850.000 de euro, ambele finanțate din fonduri 

europene prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, care 
îmbunătățesc în mod considerabil comunicarea între Consiliul Județean și 

comunitate, precum și procedurile interne prin care instituția își gestionează 
documentele și răspunde solicitărilor adresate.  

Principala componentă se referă la crearea unui sistem informatic prin 
intermediul căruia cetățenii vor putea propune Consiliului Județean proiecte și, de 

asemenea, vor avea posibilitatea să își exprime opinia și să voteze propunerile de 

investiții majore ale instituției. 
Tot în cadrul acestor demersuri, va fi realizat un portal de internet prin 

intermediul căruia cetățenii și firmele vor putea solicita și obține documentele care 
vizează serviciile pe care un consiliu județean le oferă în domeniul urbanismului 

(certificate de urbanism, avize, prelungiri ale autorizațiilor de construire sau 
desființare etc.).  

De asemenea, vor fi scanate și transpuse în format electronic peste 93.000 
de dosare cu acte din arhiva Consiliului Județean Dolj care sunt necesare în 

activitatea curentă a instituției și care au o durată legală de arhivare mai mare de 4 

ani (hotărâri ale consiliului, documentațiile proiectelor derulate cu finanțare 
europeană și guvernamentală, precum și ale investițiilor susținute din bugetul CJ 

Dolj, acte gestionate de Serviciul Organizare Resurse Umane, documente din 
dosarele care se află ori s-au aflat pe rolul instanțelor de judecată). Beneficiarii 

principali ai arhivei electronice vor fi cetățenii, atunci când solicită informații sau 

https://discoverdolj.ro/
http://www.doljtransport.ro/
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copii ale anumitor documente, acestea fiind mult mai ușor de găsit și de consultat în 
forma electronică.  

Nu în ultimul rând, tot în cadrul acestor proiecte va fi elaborată și Strategia 

de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Dolj pentru perioada 2021 – 2027, un 
document important în perspectiva atragerii de fonduri europene în următorul 

exercițiu financiar al UE. 
 

REPREZENTARE INSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚIA CU AUTORITĂȚI EXTERNE  
 

În februarie 2019, președintele Consiliului Județean Dolj a condus o ședință 
cu primarii și reprezentanții primăriilor din localitățile situate pe traseul primului 

tronson din conducta de transport al gazelor naturale Craiova – Segarcea – Băilești – 
Calafat, în vederea informării acestora cu privire la demersurile care trebuie 

întreprinse pentru racordare. 
În aceeași lună, în contextul exercitării de către România a președinției   

rotative a Consiliului Uniunii Europene, președintele CJ Dolj a participat la reuniunea 

organizată la nivel de experți de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, 
eveniment dedicat problematicii diasporei din Uniunea Europeană. 

În luna martie, președintele Consiliului Județean Dolj a participat la 
evenimentul prilejuit de lansarea Forumului Industriei Auto. Manifestarea, 

desfășurată la Craiova, a fost organizată în contextul exercitării de către România a 
președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene. 

În aprilie 2019, președintele CJ a luat parte la ceremonialul organizat cu 

prilejul celebrării Zilei NATO, la sediul Brigăzii Multinaționale Sud-Est din Craiova. 
La sfârșitul lunii iulie 2019, președintele Consiliului Județean Dolj a primit la 

sediul Palatului Administrativ vizita ambasadorului extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Polone în România, Excelența Sa Marcin Wilczek. 

În septembrie, președintele Consiliului Județean Dolj a participat la un amplu 
exercițiu de punere în aplicare a planului roșu de intervenție, bazat pe simularea 

unui incendiu izbucnit la o aeronavă aflată pe pista Aeroportului Internațional 

Craiova, exercițiu care a angrenat un mare număr de structuri și instituții implicate 
în gestionarea situațiilor de urgență.   

În aceeași lună, președintele Consiliului Județean a participat la deschiderea 
celei de-a XXVI-a ediții a Conferinței Internaționale „Muzeul și Cercetarea Științifică“, 

un eveniment găzduit la sediul Palatului Administrativ, la care au fost prezenți 70 de 
participanți din țară și din afara granițelor. 

La sfârșitul lunii septembrie 2019, președintele Consiliului Județean a 

participat la inaugurarea Secției de Chirurgie a Spitalului Raional Cimișlia, structură 
medicală renovată și dotată printr-o investiție susținută din fonduri proprii ale 

administrației doljene, în valoare totală de aproximativ un milion de lei. 
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În luna martie 2020, președintele Consiliului Județean a condus o delegație 
formată din reprezentanți ai administrației publice locale din Craiova, Calafat și 

Cetate pentru a participa la manifestările organizate în localitățile Vidin și Inovo, cu 

prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a Republicii Bulgaria. 
Totodată, în perioada de referință, președintele Consiliului Județean Dolj a 

reprezentat instituția la o serie de manifestări și ceremonii militare dedicate 
comemorării unor evenimente istorice importante, precum Ziua Unirii Principatelor 

Române, Ziua Independenței de Stat a României, Ziua Drapelului Național, Ziua 
Imnului Național sau Ziua Armatei României. 

 

TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ ȘI RELAȚII PUBLICE  
 

În ceea ce privește activitatea de soluționare a petițiilor, reglementată de  

O.G. nr. 27/2002, pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate 154 de petiții, dintre 
care 80 au vizat atribuțiile instituției, 35 au vizat diverse aspecte de activitate, 37 au 

fost redirecționate, iar 2 au fost clasate. 

În perioada 01.01.2020 – 02.11.2020, au fost înregistrate 115 petiții, dintre 
care 70 priveau atribuțiile instituției, 15 s-au referit la diverse aspecte de activitate, 

28 au fost redirecționate, fiind de competența altor autorități, iar 2 au fost clasate. 
Nu au existat plângeri în contencios administrativ privind modul de 

soluționare a petițiilor. 
Cererile depuse în baza Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la 

informațiile de interes public, au fost înregistrate în număr de 61 în cursul anului 

2019, dintre acestea 57 fiind rezolvate favorabil, iar 4 redirecționate, neintrând în 
competența de soluționare a Consiliului Județean Dolj. 

În perioada 01.01.2020 – 02.11.2020, au fost înregistrate 36 de cereri privind 
accesul la informații de interes public, dintre care 29 au fost soluționate favorabil, 

iar 7 au fost redirecționate către alte autorități, în funcție de competență. 
În intervalul de referință, nu au existat litigii având ca obiect răspunsul 

Consiliului Județean Dolj la solicitările privind informații de interes public și nici 

reclamații administrative. 
Consiliul Județean Dolj s-a întrunit în 15 ședințe publice pe parcursul anului 

2019, dintre care 12 ședințe ordinare, 2 ședințe extraordinare și o ședință convocată 
de îndată. Au fost publicate pe site-ul autorității 275 de hotărâri, spre cunoștința 

societății civile. 
În ceea ce privește activitatea Consiliului Județean Dolj în perioada 

01.01.2020 – 02.11.2020, acesta s-a întrunit într-un număr de 11 ședințe publice, 

dintre care 9 ordinare și 2 extraordinare. În acest interval, au fost au fost publicate  
183 de hotărâri spre cunoștința publicului.  
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La audiențele acordate de conducerea executivă pe parcursul anului 2019, 
au fost consiliate aproximativ 400 de persoane, iar în perioada 01.01.2020 – 

16.03.2020 s-au prezentat la audiențe aproximativ 50 de persoane. După această 

dată, activitatea privind acordarea de audiențe a fost sistată prin reglementări 
legale.  

În anul 2019, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) a desfășurat 
18 ședințe, dintre care 17 la sediul autorității și una în teritoriu, respectiv în 

localitatea Ișalnița. 
În cadrul ședințelor au fost invitați primari, precum și reprezentanți ai 

următoarelor instituții: Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Dolj, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Frații 
Buzești”, Direcția de Sănătate Publică Dolj, Universitatea din Craiova, Societatea 

pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj SA. 
Planul Strategic a fost aprobat în cursul anului 2019, acesta fiind prezentat în 

prealabil membrilor ATOP. 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a achiziționat în anul 2019 

materiale informativ-preventive care au fost distribuite în vederea creșterii 

siguranței cetățenilor, în cadrul Campaniei „10 PENTRU SIGURANȚĂ“. 
În 2020, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a desfășurat 11 ședințe. 

Planul Strategic a fost aprobat în cursul anului 2020, acesta fiind prezentat în 
prealabil membrilor ATOP.  

 
 

Ion PRIOTEASA 

Președintele Consiliului Județean Dolj 


