
 

 

  

 
 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

PREŞEDINTE 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Județean Dolj în ședință ordinară 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, 

 în temeiul art. 179 alin. (1) și alin.(2) lit. a), 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 ordinară, care se va 

desfășura cu participare fizică, în data de 25.11.2022, ora 14.00 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 ordinare a Consiliului Județean Dolj din 

data de 25.11.2022 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.620/2022  

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 25.11.2022 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției 

Județene de Servicii Publice și Utilități Dolj pe anul 2022 (comisia nr.1 și comisia 

nr.3) 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Muzeului de Artă Craiova, pe anul 2022  (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Muzeului Olteniei Craiova, pe anul 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman”, pe anul 2022 (comisia nr.1 și 

comisia nr.4) 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, pe 

anul 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

Școlii Populare de Arte și Meserii ”Cornetti”, pe anul 2022 (comisia nr.1 și comisia 

nr.4) 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Liceului Tehnologic 

Special „Beethoven”, pe anul 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Școlii Gimnaziale 

Speciale ”Sf. Mina”, pe anul 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Centrului Școlar pentru 

Educație Incluzivă ”Sf. Vasile”, pe anul 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

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

dintre Consiliul Județean Dolj și Inspectoratul Școlar Județean Dolj, pentru 

organizarea Galei Sportului Școlar Doljean (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

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

dintre Consiliul Județean Dolj și Direcția Județeană de Sport Dolj, pentru premierea 

sportivilor și antrenorilor din județul Dolj care au obținut performanțe deosebite în 

anul 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul 

Județean Dolj și Asociația Umanitară pentru Protejarea și Sprijinirea Invalizilor, 

Răniților și Urmașilor celor Căzuți în Timpul Revoluției din Decembrie 1989 – Dolj 

în vederea organizării de activități comemorative și festive pentru marcarea zilei de 

22 decembrie, Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății (comisia nr.1 și 

comisia nr.6) 

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

dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj 

și Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria” Filiala Județului Dolj ”Frații 

Buzești” Craiova în vederea organizării unor activități în anul 2022 (comisia nr.1) 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului și Acordului de Parteneriat 

între Ministerul Sănătății, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova și Unitatea 

Administrativ-Teritorială Județul Dolj în cadrul proiectului ”Achiziționarea de 

echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale în cadrul SCJC” (comisia 

nr.1 și comisia nr.4) 



 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului și Acordului de Parteneriat 

între Ministerul Sănătății, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova și Unitatea 

Administrativ-Teritorială Județul Dolj în cadrul proiectului ”Dotarea cu 

echipamente medicale a ambulatoriului integrat al SCJU Craiova (comisia nr.1 și 

comisia nr.4) 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării suportată din bugetul propriu 

județean, pentru proiectul ce se va derula între Spitalul de Pneumoftiziologie 

Leamna și Ministerul Sănătății (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului propriu al 

județului Dolj pe primele 9 luni ale anului 2022 și a contului de execuție a bugetului 

instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 

pe primele 9 luni ale anului 2022 (comisia nr.1) 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Dolj 

pe anul 2022 (comisia nr.1) 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Dolj (comisia nr.5) 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții 

și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Clubul Sportiv Județean 

Știința ”U” Craiova (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

21. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului 

Dolj în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Parc-Turism S.A. 

pentru a vota unele măsuri (comisia nr.1 și comisia nr.3) 

22. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului 

public al județului Dolj (comisia nr.1) 

23. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului ”Casa 

Dianu” – corp C1 situat în Municipiul Craiova, str. 24 Ianuarie, nr.4, număr 

cadastral 215813, aflat în domeniul public al Județului Dolj și în administrarea 

Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman” (comisia nr.1) 

24. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită acordat UMS 

Sadova și închirierea prin licitație publică a cabinetului medical din cadrul Clădirii 

C2, parter, proprietate publică a Județului Dolj și în administrarea Consiliului 

Județean Dolj (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din 

domeniul public al unității administrativ-teritoriale Comuna Ghindeni în domeniul 

public al unității administrativ-teritoriale Județul Dolj (comisia nr.1) 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a materialului lemnos 

rezultat de la obiectivul de investiții- ”Desființare clădiri aferente Imobilului 349 – 

amplasament R.A. Aeroportul Internațional Craiova – etapa a II-a”, str. Calea 

București, nr.325A, către UMS Brabova, UMS Sadova și Primăria Amărăștii de Sus 

(comisia nr.1 și comisia nr.6) 

27. Proiect de hotărâre de modificare a anexei la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 

224/2022 privind declararea de interes public județean a bunului imobil-clădire 

„Centrul Internațional Constantin Brâncuși – Centru Turistic Interactiv ˮ precum și 

înscrierea acestuia în domeniul public al Județului Dolj (comisia nr.1 și comisia 

nr.2) 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a activităților de evidență a 

persoanelor pentru localitatea Cârcea (comisia nr.3) 

29. Diverse - interpelări 

 

 


