
 

 

  

 
 

 
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, care se va 

desfășura cu participare fizică, în data de 17.03.2023, ora 12.00 în Sala de ședințe nr.1 

a Consiliului Județean Dolj, Calea Unirii nr.19,  Craiova,  județul Dolj. 

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

din data de 17 martie 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. 113/2023 

 

 

 

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 17 martie 2023 

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare 

dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj 

și Ansamblul Folcloric ”Maria Tănase” în vederea organizării unor activități cu 

ocazia sărbătoririi Zilei Olteniei (comisia nr.1 și comisia nr.4)  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale 

didactice și echipamente (inclusiv echipamente digitale) a unităților de învățământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dolj” în cadrul PNRR/Componenta 

C15: Educație (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Unității Administrativ-

Teritoriale Județul Dolj în domeniul public al Unității Administrativ-Teritoriale 

Comuna Rast a Punctului de trecere a frontierei Rast-Lom (construcții, amenajări și 

instalații) (comisia nr.1) 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea anexei la Hotărârea nr.69/2023 a Consiliului 

Județean Dolj (comisia nr.1) 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Consiliului 

Județean Dolj nr.191/30.06.2022 și a anexelor nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 7, nr. 9 și nr.10 

la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.59/02.02.2023 (comisia nr.3) 

 

 


