
 

 

  

 
 

 
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 30.06.2022, 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 30 iunie 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. 322/2022 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 30 iunie 2022 

 

 

1. Proiect  de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 

al Spitalului Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2022 

(comisia nr.1 și comisia nr.4) 

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

Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2022 (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea acordării unui sprijin financiar Regiei 

Autonome Aeroportul Internațional Craiova, în valoare de 6.400 mii lei, pentru 

depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de 

pandemia COVID -19 (comisia nr.1 și comisia nr.3) 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj și 

Asociația ”Proiect pentru o lume a oamenilor mai buni” în vederea organizării 

Festivalului Internațional de Poezie și Muzică Folk ”Tabăra Folk” (comisia nr.1 și 

comisia nr.4) 

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

pe anul 2022 (comisia nr.1) 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj (comisia nr.5 și comisia 

nr.6) 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Direcția 

Județeană de Servicii Publice și Utilități Dolj (comisia nr.3 și comisia nr.5) 

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

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și 

Funcționare pentru Școala Populară de Arte și Meserii ”Cornetti” (comisia nr.4 și 

comisia nr.5) 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții 

pentru Muzeul de Artă Craiova (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de 

funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova (comisia nr.4 și comisia nr.5) 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Clubul 

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

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a regulamentului 

de organizare și funcționare pentru Unitatea Medico-Socială Bechet (comisia nr.4 și 

comisia nr.5) 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului actualizat pentru alimentarea 

cu apă și evacuarea apelor uzate în județul Dolj 2021-2050, elaborat în cadrul 

proiectului „Proiect regional de dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Dolj, în perioada 2014-2020” (comisia nr.2) 



 

 

15. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la Societatea 

pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în adunarea generală 

a acționarilor unele măsuri (comisia nr.1 și comisia nr.3) 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al anului 2021 și 

acordarea componentei variabile a remunerației membrilor neexecutivi ai 

Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova 

(comisia nr.1 și comisia nr.3) 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Dolj, în calitate de 

membru fondator, la constituirea Asociației ”Cluster Aerospațial Oltenia” (comisia 

nr.6) 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Dolj în calitate de 

membru fondator în vederea constituirii Grupării Europene de Cooperare Teritorială 

(GECT) ”Euroregiunea Dunărea de Mijloc” cu răspundere limitată (comisia nr.1 și 

comisia nr.6) 

19. Proiect de hotărâre privind revocarea mandatului administratorului neexecutiv 

Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin și numirea unui nou membru al Consiliului de 

Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova (comisia nr.3)  

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj 

nr.60/26.03.2020 (comisia nr.1) 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj 

nr.159/19.08.2021 privind aprobarea garantării parțiale a unei finanțări rambursabile 

interne, în vederea implementării proiectului ”Extinderea și modernizarea 

Aeroportului Internațional Craiova” (comisia nr.1 și comisia nr.3) 

22. Proiect de hotărâre privind atestarea modificării inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al județului Dolj (comisia nr.1) 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.236/28.10.2010 a 

Consiliului Județean Dolj (comisia nr.1) 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil situat pe 

teritoriul U.A.T. Podari, din domeniul public al statului și din administrarea 

Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al județului Dolj (comisia nr.1) 

25. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. 

a amplasamentului imobil teren și construcții, precum și asigurarea condițiilor în 

vederea executării obiectivului de investiții ”Modernizare și extindere Spital de 

Pneumoftiziologie Leamna”, comuna Bucovăț, sat Leamna de Sus, Tarla 21, 

Parcela 242, județul Dolj” (comisia nr.1 și comisia nr.4) 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare pentru mijloace auto și 

utilaje proprii din dotarea  S.P.L.D.P. Dolj  S.A. și a tarifelor pentru mijloace auto și 

utilaje închiriate de la terți, altele decât cele din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. 

(comisia nr.1 și comisia nr.3) 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a Contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de 

competență a județului Dolj (comisia nr.2 și comisia nr.3) 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a 

județului Dolj (comisia nr.3) 

29. Diverse - interpelări 

 

 


