
 

 

  

 
 

 
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.(2) lit.b), 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, în data de 

24.02.2023, ora 14.00 în sistem on-line, folosind platforma Zoom. 

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

din data de 24 februarie 2023 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 

        CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ  

 

 

                          



 

 

        Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr.79/2023 

 

 

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 24 februarie 2023 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru 

Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru 

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

3. Proiect de hotărâre privind înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului 

de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu 

dizabilități la nivelul județului Dolj precum și aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al acestuia (comisia nr.6) 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifului de exercitare a dreptului de 

acces și prelungirea duratei contractelor de exercitare a dreptului de acces al 

societăților TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMMUNCICATIONS S.A. și 

VANTAGE TOWERS S.R.L. pe imobilul situat în Municipiul Craiova, Str. 

Tabaci Nr.1, aflat în proprietatea publică a Județului Dolj și în administrarea 

Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova (comisia nr.1) 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile-teren, 

situate pe teritoriul administrativ al localității Coșoveni, din domeniul public al 

statului și din administrarea Ministerului Justiției în domeniul public al Unității 

Administrativ Teritoriale Județul Dolj (comisia nr.1) 

6. Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al județului Dolj a unui teren, situat în comuna Ghindeni, 

județul Dolj (comisia nr.1) 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Campus Regional Oltenia 

pentru Învățământul Dual” (comisia nr.4) 

8. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unui 

autoturism de teren achiziționat în cadrul implementării proiectului ”Revizuirea 

Planului de management al Ariilor Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul 

Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și Rezervațiile 

Naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval-IV.33” (comisia nr.1 și 

comisia nr.2) 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării ”Programului de transport 

public rutier de persoane prin curse regulate în trafic județean” (comisia nr.3) 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a activităților de 

evidență a persoanelor pentru localitatea Secu (comisia nr.3) 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a activităților de 

evidență a persoanelor pentru localitatea Călărași (comisia nr.3) 

 

 


