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- ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Petre Grigore
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 26 februarie 2009, la care participă un număr
de 30 consilieri judeţeni din totalul de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.
2357 din 24.02.2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Locală, înregistrat la nr. 2358
din 24.02.2009, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Partidului Democrat Liberal, nr. 15 din 23.02.2009, înregistrată la Consiliul Judeţean
Vâlcea sub nr. 2324 din 23.02.2009, prin care se propune validarea mandatului de consilier judeţean al
domnului Petre Grigore, supleant pe lista acestui partid;
În conformitate cu prevederile art. 96 alin. (9) din Legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile
art 892 alin. (3) şi (4) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi art. 13 alin. (1) şi (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.7/2008;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Petre Grigore, supleant pe lista de
candidaţi ai Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea, la alegerile pentru Consiliul
Judeţean Vâlcea din data de 1 iunie 2008.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
structurilor funcţionale ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Partidului Democrat
Liberal – Organizaţia Judeţeană Vâlcea, precum şi domnului Petre Grigore.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice
locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru,
0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
ION CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
CONSTANTIN DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 16 din 26 februarie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind cooptarea domnului Petre Grigore, consilier judeţean în
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 februarie 2009, la care participă
un număr de 31 consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere opţiunea domnului consilier judeţean Petre Grigore;
În conformitate cu prevederile art.54, alin.(2) şi ale art.98 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.15 alin.(4) şi 17 alin.(2) din
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Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului
nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile art.20 alin.(3) şi art.22
alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin
Hotărârea nr.7 din 31 iulie 2008;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Domnul Petre Grigore, consilier judeţean, se cooptează în Comisia pentru amenajarea teritoriului
şi urbanism.
Art.2 Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.36 din 11 septembrie 2008 a Consiliului
Judeţean Vâlcea privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe
principalele domenii de activitate, se modifică în mod corespunzător.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
domnului consilier judeţean Petre Grigore şi direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru,
0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.17 din 26 februarie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2009, Municipiului Drăgăşani
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 februarie 2009, la care participă
un număr de 31 consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.1616 din 10 februarie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.1617 din 10
februarie 2009, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.36 alin.(1) şi art. 40 alin.(1) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 70.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului
Judeţean Vâlcea, pe anul 2009, Municipiului Drăgăşani, care urmează să fie utilizată pentru achiziţionarea
materialelor de construcţie necesare amenajării unor spaţii de locuit pentru familiile rămase fără adăpost.
Art.2. Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Economice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consilului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial
al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art. 45 alin.(2), lit.a, coroborate cu prevederile art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R EŞ E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 18 din 26 februarie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind plata contribuţiei Consiliului Judeţean Vâlcea la
Fondul pentru dezvoltare regională, pe anul 2009
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 26 februarie 2009, la care au participat un
număr de 31 consilieri judeţeni, din totalul de 32 în funcţie:
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr.
2020/17.02.2009 prin care se propune stabilirea contribuţiei Consiliului Judeţean Vâlcea către Fondul
pentru dezvoltare regională pentru anul 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe, înregistrat sub
nr.2021/17.02. 2009 şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.7,alin (2) lit.h şi alin.(3), (4) şi (5) şi art.10 alin.(1) lit. b) din Legea
nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completări ulterioare, şi cu
prevederile art.1 din Hotărârea nr.121 din 15 octombrie 1998 a Consiliului Judeţean Vâlcea de aprobare a
includerii judeţului Vâlcea în Regiunea de Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia, alături de judeţele Olt,
Dolj, Mehedinţi şi Gorj;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se stabileşte contribuţia Consiliului Judeţean Vâlcea la Fondul de dezvoltare regională, pentru
anul 2009, în sumă de 521.401,05 lei.
Art. 2. Contribuţia prevăzută la art. 1 va fi plătită Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest
Oltenia în contul nr. RO81BRDE170SV04102701700 deschis la BRD-GSG Sucursala Craiova .
Art. 3. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Sud –Vest Oltenia, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru,
0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.19 din 26 februarie 2009

9

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind plata cotizaţiei pe anul 2009 a Consiliului Judeţean Vâlcea la
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR)
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 26 februarie 2009, la care au participat un
număr de 31 consilieri judeţeni, din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.2024/17.02.2009 prin care se propune aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Vâlcea către
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pe anul 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe, înregistrat sub
nr.2025 din 17.02.2009, şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(6) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile art. 7 din Statutul Uniunii Naţionale a
Consiliilor Judeţene din România, precum şi cu Hotărârea nr.97/1999 privind aderarea Consiliului Judeţean
Vâlcea la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România ;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2009, către Uniunea Naţională a
Consiliilor Judeţene din România, în sumă de 61.341,3 lei.
Art.2. Cotizaţia prevăzută la art. 1 va fi virată în contul UNCJR nr. RO81RNCB245036725180001, cod
fiscal 4696968, deschis la Banca Comercială Română Alexandria, Strada Unirii, numărul 137, cod 140034,
judeţul Teleorman.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, care vor duce la îndeplinire
prevederile acesteia.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice
locale, nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru,
0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI ,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 20 din 26 februarie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind actualizarea tarifelor de bază lunare pentru închirierea spaţiilor care
aparţin domeniului public sau privat al judeţului, pentru anul 2009
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 februarie 2009, la care participă
un număr de 31 consilieri judeţeni, din totalul de 32 aflaţi în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.355 din 13 ianuarie 2009, prin care se propune actualizarea tarifelor de bază lunare pentru închirierea
spaţiilor care aparţin domeniului public sau privat al judeţului;
Luând în considerare raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.356 din 13
ianuarie 2009 şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1) lit.“c” şi alin.(4), lit.”a” şi “b” şi art.119 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.14 şi
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art.16 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1362/2001 privind atestarea
domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă actualizarea tarifului de bază lunar pentru închirierea de spaţii situate în clădiri aflate în
domeniul public sau privat al judeţului Vâlcea, la suma de 15,71 lei/ mp.
Art.2 (1) Tariful orar actualizat pentru închirierea de spaţii în scopul desfăşurării unor spectacole,
simpozioane, şedinţe, prezentare de produse, consfătuiri, conferinţe de presă, etc., este calculat diferenţiat,
după cum urmează:
(2) Pentru spaţiile situate în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al Bibliotecii Judeţene „ Antim
Ivireanul ” Vâlcea:
• 162,40 lei/ oră în perioada când nu se furnizează energie termică;
• 168,14 lei/ oră în perioada când se furnizează energie termică.
(3) Pentru spaţiile Muzeului Judeţean Vâlcea:
• 152,43 lei/ oră în perioada când nu se furnizează energie termică;
• 158,17 lei/ oră în perioada când se furnizează energie termică.
(4) Pentru spaţiile Memorialului „Nicolae Bălcescu”:
• 11,48 lei/ oră în perioada când nu se furnizează energie termică;
• 13,87 lei/ oră în perioada când se furnizează energie termică.
Art.3. Tariful actualizat pentru închirierea locurilor de parcare din domeniul public sau privat al judeţului
aflate în comune, este de 1,08 lei/ oră/ loc parcare.
Art.4 Tarifele de bază, pentru închirierea spaţiilor prevăzute la art.1, 2 şi 3 se actualizează anual în
funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art.5 Pentru închirierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, tariful de închiriere se calculează
anual având în vedere următoarele elemente: valoarea iniţială, valoarea actualizată, grad uzură, durata
normală de funcţionare rămasă, valoarea de inventar actualizată rămasă conform Hotărârii Guvernului
nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a
mijoacelor fixe.
Art.6 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea să acorde reduceri sau gratuităţi la
plata tarifelor în cazul în care, în spaţiile închiriate se vor desfăşura activităţi cu caracter social, umanitar
sau alte activităţi al căror scop nu este acela de a realiza venituri.
Art.7 (1) Sumele încasate cu titlu de chirie se fac venit la bugetul propriu al judeţului Vâlcea.
(2) În situaţia în care contractul de închiriere se încheie de titularul dreptului de administrare, o cotă de
50% din cuantumul chiriei se va încasa de către acesta.
Art.8 Pe data adoptării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.27 din
29 februarie 2008 îşi încetează aplicabilitatea.
Art.9 Secretarul judeţului Vâlcea prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, S.C. APAVIL SA Vâlcea,
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea şi instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub
autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura
publicarea acesteia pe site – ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea dispoziţiilor art.45, alin.(2), lit.”c”, coroborate cu cele
ale art.98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 21 din 26 februarie 2009
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VALCEA
HOTĂRÂRE
privind actualizarea taxei de multiplicare pentru o pagină A4, respectiv A3,
încasată de Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” Vâlcea, pentru anul 2009
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 februarie 2009, la care particită un
număr de 31 consilieri judeţeni, din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.351 din 13 ianuarie 2009, prin care se propune actualizarea taxei de multiplicare pentru o pagină A4
respectiv A3, încasată de Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” Vâlcea ;
Luând în considerare raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr. 352 din 13
ianuarie 2009 şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit.“c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art.9 alin.(1) din Legea nr.544/2001,
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale
art.6, alin.(2) din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările şi ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă actualizarea taxei pentru multiplicarea pe o coală A4 a unui document, carte, publicaţie
periodică, aflate în evidenţa Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul” Vâlcea, la suma de 0,21 lei/copie.
Art.2 Se aprobă actualizarea taxei pentru multiplicarea pe o coală A3 a unui document, carte, publicaţie
periodică, aflate în evidenţa Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul” Vâlcea, la suma de 0,35 lei/ copie.
Art.3 Taxele prevăzute la art. 1 şi 2 se actualizează anual, prin hotărâre a Consiliului Judeţean
Vâlcea, pe baza indicilor preţurilor de consum comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.
Art.4. Contravaloarea taxelor actualizate va fi virată în contul de venituri al Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.RO14TREZ67121360250XXXXX deschis la Trezoreria Râmnicu Vâlcea.
Art.5 La data adoptării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.28 din 29
februarie 2008 îşi încetează aplicabilitatea.
Art.6. Secretarul judeţului Vâlcea prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi Bibliotecii
Judeţene “Antim Ivireanul” Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea dispoziţiilor art.45, alin.(2), lit.”c”, coroborate cu cele
ale art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.22 din 26 februarie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere, a unor extrase sau copii de pe
actele din arhiva Consiliului Judeţean Vâlcea, exclusiv adeverinţele privind vechimea
în muncă, pentru anul 2009
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 26 februarie 2009, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive, a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
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nr.353 din 13 ianuarie 2009, prin care se propune actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere, a unor
extrase sau copii de pe actele din arhiva Consiliului Judeţean Vâlcea, exclusiv adeverinţele privind
vechimea în muncă;
Luând în considerare raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.354 din 13 ianuarie
2009 şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3) lit. “c” şi art.117, lit.”a” şi “e”, din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.9
alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere, a unor extrase sau copii de pe actele din
arhiva Consiliului Judeţean Vâlcea, exclusiv adeverinţele privind vechimea în muncă, la suma de 25,13 lei,
la care se adaugă suma de 0,21 lei/copie pentru multiplicarea pe o coală A4, şi 0,35 lei/copie pentru
multiplicarea pe o coală A3.
Art.2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean să acorde reduceri la plata taxei prevăzută la
art.1, în cazul în care solicitantul face dovada că realizează venituri sub nivelul venitului minim garantat
prevăzut de Legea nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 Taxa, pentru eliberarea la cerere, a unor extrase sau copii de pe actele din arhiva Consiliului
Judeţen Vâlcea, se actualizează anual, prin hotărâre a Consiliului Judeţean, pe baza indicelui de inflaţie
aferent unei perioade de 12 luni.
Art.4 Contravaloarea taxei actualizată potrivit art.1 va fi achitată pe bază de chitanţă, de către fiecare
solicitant la casieria Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art.5 La data adoptării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 29 din 29
februarie 2008 îşi încetează aplicabilitatea.
Art.6 Secretarul judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site - ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit.”c”, coroborate cu cele
ale art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.23 din 26 februarie 2009
R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere
datorată de persoanele vârstnice îngrijite în cămine şi/ sau de susţinătorii legali, precum şi
modalităţiile de acoperire a costului mediu lunar de întreţinere
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 26 februarie 2009, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.655 din 20 ianuarie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.656 din 20
ianuarie 2009, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.18, alin.(5), art.24, alin(3) şi art.25 din Legea nr.17/2000, privind
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asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere, pentru persoanele vârstnice, instituţionalizate, în
sumă de 712lei/lună/persoană.
Art.2(1) Se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele vârstnice care dispun de
venituri proprii şi sunt îngrijite în Centrul pentru persoane vârstnice Bistriţa din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea şi/ sau de susţinătorii legali, în sumă de 712 lei.
(2) Persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali nu datorează contribuţia de
întreţinere.
Art.3(1) Se stabilesc modalităţiile de acoperire a costului mediu lunar de întreţinere, după cum
urmează :
a) persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămine datorează contribuţia lunară de
întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi costul
mediu lunar de întreţinere aprobat;
b) diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti de către
susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit pe membru de familie, în
cuantum mai mare de 600 lei;
c) susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia integrală printr-un angajament de plată.
(2) Contribuţia de întreţinere se datorează în următoarea ordine de obligare la plată:
a) soţul pentru soţie sau, după caz, soţia pentru soţ;
b) copiii pentru părinţi;
c) nepoţii pentru bunici;
d) strănepoţii pentru străbunici;
e) fraţii pentru surori sau, după caz, surorile pentru fraţi.
(3) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei vârstnice şi/sau a
susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de
reprezentantul său legal, după caz, şi/ sau de susţinătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu
executoriu.
(4) Sumele reprezentând contribuţia lunară de întreţinere pentru persoanele vârstnice se fac venit la
bugetul propriu al judeţului Vâlcea.
Art.4 Stabilirea cuantumului contribuţiei de întreţinere în sarcina altor persoane (susţinătorii legali)
decât persoana vârstnică îngrijită în cămin, în situaţia în care acestea nu au venituri proprii sau veniturile pe
care le au sunt insuficiente pentru plata integrală a contribuţiei, se face astfel:
¾ din veniturile medii lunare ale acestor persoane se scad eventuale obligaţii legale de întreţinere,
aflate în executare;
¾ se stabileşte venitul total pe familie şi apoi se împarte la numărul de persoane care compun familia;
¾ în raport cu suma astfel rezultată, se stabileşte obligaţia de plată a susţinătorului legal, care
realizează un venit pe membru de familie mai mare de 600 lei, după cum urmează:
- pentru venituri pe membru de familie de până la 600 lei, nu se datorează contribuţie lunară de întreţinere
- pentru venituri pe membru de familie cuprinse între 601lei şi 700 lei, se datorează 20% din costul
mediu lunar de întreţinere;
- pentru venituri pe membru de familie cuprinse între 701lei şi 800 lei, se datorează 40% din costul
mediu lunar de întreţinere;
- pentru venituri pe membru de familie cuprinse între 801 lei şi 900 lei, se datorează 60% din costul
mediu lunar de întreţinere;
- pentru venituri pe membru de familie cuprinse între 901 lei şi 1000 lei, se datorează 80% din costul
mediu lunar de întreţinere;
- pentru venituri pe membru de familie peste 1000 lei, se datorează întreaga contribuţie lunară de întreţinere;
¾ dacă după achitarea obligaţiilor legale de întreţinere şi a contribuţiei pentru cămin, suma rămasă
este insuficientă pentru acoperirea costurilor minime, dovedite cu acte justificative, pentru asigurarea unui
trai decent, susţinătorul legal, în urma unei anchete sociale, riguros întocmite, este scutit la plata
contribuţiei. În acestă situaţie, care constituie o excepţie, este necesar avizul Colegiului Director din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea;
¾ în cazul în care persoanele vârstnice lipsesc din cămin pentru o perioadă mai mare de 5 zile,
contribuţia de întreţinere se recalculează, scăzându-se alocaţia de hrană corespunzătoare zilelor
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respective. Recalcularea se face numai pentru situaţiile în care contribuţia lunară de întreţinere, stabilită ca
obligaţie de plată, este egală cu costul mediu lunar de întreţinere.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Economice şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 coroborate cu cele ale art.45
alin.(2), lit. “c” Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un nr. de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.24 din 26 februarie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea graficului de circulaţie pe traseul judeţean 101 „RĂDĂCINEŞTI –
BERISLĂVEŞTI – CĂLIMĂNEŞTI”, prevăzut în Programul de transport judeţean de persoane
prin curse regulate, pe perioada 1 iulie 2008 – 30 iunie 2011, în judeţul Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 26 februarie 2009, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni, din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.1637 din 10 februarie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice înregistrat la nr.1638 din 10
februarie 2009;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit. ’’d’’, alin.(2) lit.’’c’’, alin.(5) lit.’’a’’ pct.14 şi lit.’’c’’ din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale
art.16 alin.(1) şi (4) din Legea serviciilor de transport public local, nr.92/2007, precum şi cu prevederile art.1,
art.2 lit.’’b’’, art. 4 lit.’’e’’ şi art.17 lit.’’d ’’ din Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative,
nr.353/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Graficul de circulaţie pe traseul judeţean 101 RĂDĂCINEŞTI - BERISLĂVEŞTI - CĂLIMĂNEŞTI,
prevăzut în Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate, pe perioada 1 iulie 2008 – 30
iunie 2011, în judeţul Vâlcea, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei
Economice, Direcţiei Administraţie Locală şi Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., Agenţia Vâlcea, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea
şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 25 din 26 februarie 2009
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza “documentaţia de avizare
a lucrărilor de intervenţii ”, pentru obiectivul de investiţii “ Consolidare DJ 658 Gura Văii –
Muereasca - Mănăstirea Frăsinei, km. 9 + 800 ’’
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 26 februarie 2009, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.1910 din 16 februarie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.1911 din 16 februarie
2009, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(3), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.44 alin.(3) din Legea
nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico-economică faza “documentaţia de avizare a lucrărilor de
intervenţii ”, pentru obiectivul de investiţii “ Consolidare DJ 658 Gura Văii - Muereasca - Mănăstirea
Frăsinei, km. 9 + 800’’, ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuţi în anexa* care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii
la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consilului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru,
0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 26 din 26 februarie 2009

*Anexele pot fi consultate în prezentul Monitor Oficial sau pe www.cjvalcea.ro
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind acordul de trecere cu titlu gratuit a imobilului ‘’Canton de exploatare a lucrărilor
de îmbunătăţiri funciare‘’ şi a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din
administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale-Administraţia
Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A., în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în
administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 februarie 2009 la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.2110 din 18 februarie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.2111 din 18 februarie
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2009, şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.1 lit.c din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.9 alin.(1), art.12 alin.(1) şi
(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare, În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se dă acordul privind trecerea cu titlu gratuit a imobilului ‘’ Canton de exploatare a lucrărilor de
îmbunătăţiri funciare ‘’ şi a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A., în
domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art.2 Imobilul (construcţie şi teren) prevăzut la art.1 are datele de identificare cuprinse în anexa care
face parte din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consilului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 23 voturi pentru (10 consilieri judeţeni au votat pentru amânare) .
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 27 din 26 februarie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii judeţului Vâlcea cu comunele Voineasa şi Vaideeni în
vederea promovării proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea
turistică Voineasa – judeţul Vâlcea”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 26 februarie 2009, la care participă un număr
de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr.
1974 din 17.02.2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe nr. 1975 din
17.02.2009 şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) litera b) şi alin. (6) lit. c) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3 din Legea nr. 347 din 14
iulie 2004 – Legea Muntelui, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 35, art. 36, art. 37 alin (1) lit.
b), art. 38, art. 40 şi art. 41 din Legea nr. 46 din 19 martie 2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale art. 3, alin. (1) lit. b) şi lit. c) şi art. 4 din Legea nr. 418 din 16 noiembrie 2006
privind modificarea si completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare
a turismului montan "Superschi în Carpaţi".
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se aprobă asocierea judeţului Vâlcea cu comunele Voineasa şi Vaideeni, în vederea promovării
proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa – judeţul Vâlcea”, proiect
care va fi depus în vederea obţinerii finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 5
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– Dezvoltarea durabilă a turismului regional şi local, DMI. 5.2.: Crearea, dezvoltarea, modernizarea
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice,
potrivit contractului de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Ion Cîlea, să semneze
Contractul de Asociere pentru promovarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea
turistică Voineasa – judeţul Vâlcea” între judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea şi comunele
Voineasa şi Vaideeni, prin Consiliile Locale ale Comunelor Voineasa şi Vaideeni şi să iniţieze procedurile
pentru elaborarea şi depunerea proiectului menţionat la art.1.
Art. 3 – Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor
de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Vâlcea şi Consiliilor Locale ale Comunelor
Voineasa şi Vaideeni, pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) coroborate cu cele
ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.28 din 26 februarie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea a câte doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea în
consiliile consultative ale spitalelor publice de interes judeţean
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 26 februarie 2009, la care participă un nr. de
32 consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.1501 din 09 februarie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.1502 din 09
februarie 2009, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.180, alin.(2) şi (3), art.186, alin.(1), (2) lit.”a”, “c”, “d” şi “f”, (3) şi (7),
art.187 alin.(1),(2) şi (3) din Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.1 şi art.3 din Hotărârea Guvernului nr.867/2002, privind
trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în
domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se desemnează câte doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea în consiliile consultative ale
spitalelor publice de interes judeţean, după cum urmează :
(1) Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea :
- domnul Pîrvu Constantin, consilier judeţean, cu un număr de 30 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă ;
- domnul Fiera Dan Ioan, consilier judeţean, cu un număr de 24 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă;
(2) Spitalul de Obstretică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea :
- domnul Remus Petrescu, consilier judeţean, cu un număr de 31 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă ;
- domnul Dumitru Persu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, cu un număr de 25 voturi
pentru şi 8 voturi împotrivă;
(3)
Spitalul de Pneumoftiziologie C. Anastasatu-Mihăeşti :
- domnul Constantin Rădulescu, consilier judeţean, cu un număr de 29 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă;
- domnul Petre Grigore, consilier judeţean, cu un număr de 27 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă;
(4) Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti :
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- domnul Iulian Obogeanu, consilier judeţean, cu un număr de 30 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă;
- domnul Ştefan Prală, consilier judeţean cu un număr de 25 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă.
Art.2 Pe data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.100 din 28 iulie 2006.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Economice, Direcţiei Administraţie Locală, spitalelor de interes public judeţean, precum şi
persoanelor desemnate la art.1 în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 coroborate cu art.45, alin (5)
din nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 29 din 26 februarie 2009
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DISPOZIŢII
ALE
PREŞEDINTELUI
CONSILIULUI JUDEŢEAN VÂLCEA
(februarie 2009)
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22

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui
de familie din BIDA în PĂTRU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.83 din
26.01.2009, prin care se propune admiterea cererii, doamnei Bida Maria, de schimbare a numelui de
familie pe cale administrativă din Bida în Pătru, pe motivul prevăzut la art.4, alin.3, lit.b, din Ordonanţa
Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: “când căsătoria a încetat prin
moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi, iar soţul supravieţuitor solicită sa
revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naştere”;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art. 11 din acelaşi act normativ;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1), lit."d" şi alin.5, lit."a", pct.11 şi art.104 alin.(1), lit.”e” şi
alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu prevederile art.13 şi art.14 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003,
privind dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţenei Bida
Maria, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Nicolae Iorga, nr.6, bloc A24/3, scara B,
apartamentul 1, judeţul Vâlcea, fiica lui Pătru şi a Dumitrei, născută în comuna Stoileşti, la data de 17 iulie
1949, CNP 2490717384192, care urmează să poarte în viitor numele de familie PĂTRU şi prenumele
MARIA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea şi Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, va comunica, prezenta dispoziţie Direcţiei
de Evidenţă a Persoanelor Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta, iar după depunerea
de către acesta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un
exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 25 din 3 februarie 2009

23

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – Şef înregistrat la nr. 1195 din 02.02.2009, prin care se propune
emiterea a două autorizaţii de construire ;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două autorizaţii de construire, prevăzute în anexă, care face parte integrantă din
prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 26 din 3 februarie 2009
R O M ÂN I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de: Consolidare pod b.a. pe DJ 677 A
Creţeni – Pesceana – Şirineasa, km.34+850 – Consolidare Pila 1
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.1171 din 30 ianuarie 2009, prin care se
propune admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de: Consolidare pod b.a. pe DJ 677 A Creţeni –
Pesceana – Şirineasa, km.34+850 – Consolidare Pila 1;
Văzând procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.1109 din 29 ianuarie 2009;
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora,aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994,cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor de: Consolidare pod b.a. pe DJ 677 A Creţeni –
Pesceana – Şirineasa, km.34+850 – Consolidare Pila 1.
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Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 31 din 4 februarie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 1345 din 04.02.2009, prin care se propune
emiterea unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 32 din 5 februarie 2009
R O M ÂN I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor :”Covor bituminos pe
DJ 677 E Ştefăneşti – Dobruşa, km.4+000 – 6+000”
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.1367 din 4 februarie 2009, prin care se
propune admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor: „Covor bituminos pe DJ 677 E Ştefăneşti – Dobruşa,
km.4+000 – 6+000”;
Văzând procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.1313 din 3 februarie 2009;
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor: „Covor bituminos pe DJ 677 E Ştefăneşti – Dobruşa,
km.4+000 – 6+000”.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.35 din 6 februarie 2009
R O M ÂN I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor: „Covor bituminos pe
DJ 676 A Giuleşti – Dozeşti – Roşiile, km.7+000 – 8+000”
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.1365 din 4 februarie 2009, prin care se
propune admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor: „Covor bituminos pe DJ 676 A Giuleşti – Dozeşti –
Roşiile, km.7+ 000 – 8 + 000”;
Văzând procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.1314 din 3 februarie 2009;
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor: „Covor bituminos pe DJ 676 A Giuleşti – Dozeşti –
Roşiile, km.7+000 – 8+000”.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.36 din 6 februarie 2009
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R O M ÂN I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea: „Lucrări de aducere a drumului DJ 643 B
DJ 643 – Valea Mare – Roeşti, km.20+200 – 24+000, la starea tehnică iniţială”
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.1366 din 4 februarie 2009, prin care se
propune admiterea recepţiei la terminarea: „Lucrări de aducere a drumului DJ 643 B DJ 643 – Valea Mare
– Roeşti, km.20+200 – 24+000, la starea tehnică iniţială”;
Văzând procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.1312 din 3 februarie 2009;
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea: „Lucrări de aducere a drumului DJ 643 B DJ 643 – Valea Mare
– Roeşti, km.20+200 – 24+000, la starea tehnică iniţială”.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 37 din 6 februarie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui
de familie din RĂDULESCU în ZOTICA
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.114
din 04.02.2009, prin care se propune admiterea cererii, domnului Rădulescu Cătălin-Gheorghe, de
schimbare a numelui de familie pe cale administrativă din Rădulescu în Zotica, pe motivul prevăzut la art.4,
alin.2, lit.h, din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: “
când persoana în cauză solicită să poarte un nume de familie comun cu al celorlalţi membri ai familiei,
nume care a fost dobândit ca urmare a adopţiei, a menţinerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiaţiei ori a
unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă ”;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art. 11 din acelaşi act normativ;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1), lit."d" şi alin.5, lit."a", pct.11 şi art.104 alin.(1), lit.”e” şi
alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu prevederile art.13 şi art.14 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003,
privind dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţeanului
Rădulescu Cătălin-Gheorghe, domiciliat în sat Mogoşeşti, comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea, fiul lui Mihai şi
al Mariei, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, la data de 27 mai 1975, CNP 1750527386041, care
urmează să poarte în viitor numele de familie ZOTICA şi prenumele CĂTĂLIN - GHEORGHE.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea şi Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, va comunica, prezenta dispoziţie
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Stoeneşti, care va încunoştinţa de îndată
solicitantul, iar după depunerea de către acesta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru
prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 41 din 10 februarie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 1604 din 10.02.2009, prin care se propune
emiterea unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 42 din 11 februarie 2009
R O M ÂN I A
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere a
îmbrăcămintei asfaltice a drumurilor judeţene aflate în zona 3 - Tătărani”
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.1474 din 6 februarie 2009, prin care se
propune admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere a îmbrăcămintei asfaltice a drumurilor
judeţene aflate în zona 3 - Tătărani”;
Văzând procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.1417/1, nr.1417/2, nr.1417/3,
nr.1417/4, nr.1417/5, nr.1417/6 şi nr.1417/7 din 5 februarie 2009;
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere a îmbrăcămintei asfaltice a drumurilor
judeţene aflate în zona 3 - Tătărani”.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 43 din 10 februarie 2009
R O M ÂN I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere cu
material pietros pe drumurile judeţene aflate în zona 3 Tătărani”
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.1554 din 9 februarie 2009, prin care se
propune admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere cu material pietros pe drumurile
judeţene aflate în zona 3 Tătărani”;
Văzând procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.1476/1, nr.1476/2, nr.1476/3 şi
nr.1476/4 din 6 februarie 2009;
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere cu material pietros pe drumurile
judeţene aflate în zona 3 Tătărani”.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de
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Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 44 din 10 februarie 2009
R O M ÂN I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor: ”Covor bituminos
pe DJ 649 Govora – Pietrari, km.4+600 – 5+100”
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.1475 din 6 februarie 2009, prin care se
propune admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor: ”Covor bituminos pe DJ 649 Govora – Pietrari,
km.4+600 – 5+100”
Văzând procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.1416 din 5 februarie 2009;
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor: ”Covor bituminos pe DJ 649 Govora – Pietrari,
km.4+600 – 5+100”.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.45 din 10 februarie 2009
R O M ÂN I A

30

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de:
„Covoare bituminoase pe unele drumuri judeţene aflate în zona Tătărani”
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.1555 din 9 februarie 2009, prin care
se propune admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de: „Covoare bituminoase pe unele drumuri
judeţene aflate în zona Tătărani”;
Văzând procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.1477, nr.1478, nr.1479, nr.1480 şi
nr.1481 din 6 februarie 2009;
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor de: „Covoare bituminoase pe unele drumuri judeţene
aflate în zona Tătărani”, după cum urmează:
1. „Covor bituminos pe DJ 678 D Galicea – Muzeu Nicolae Bălcescu, km.3+000 – 4+ 000”;
2. „Covor bituminos pe DJ 646 B Frânceşti – Păuşeşti – Pietrari – DN 67, km.2+000 – 3+300”;
3. „Covor bituminos pe DJ 678 Limită judeţul Olt – Galicea – Budeşti, Km.38+560 – 39+560”;
4. „Covor bituminos pe DJ 646 Băbeni – Tomşani – Mânăstirea Arnota, km.0+200 – 0+900”,
5. „Covor bituminos pe DJ 678 D Galicea – Muzeu Nicolae Bălcescu, km.10+000 – 10+850”.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 46 din 12 februarie 2009
R O M ÂN I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de aducere a drumului DJ 676 B Glăvile –
Olteanca – Lăpuşata, km.9+800 – 12+300, la starea tehnică iniţială
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.1655 din 11 februarie 2009, prin care se
propune admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de aducere a drumului DJ 676 B Glăvile – Olteanca –
Lăpuşata, km.9+800 – 12+300, la starea tehnică iniţială;
Văzând procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.1581 din 10 februarie 2009;
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
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Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor de aducere a drumului DJ 676 B Glăvile – Olteanca –
Lăpuşata, km.9+800 – 12+300, la starea tehnică iniţială.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 47 din 12 februarie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 1663 din 11.02.2009, prin care se propune
emiterea unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 48 din 12 februarie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 1817 din 12.02.2009, prin care se propune
emiterea a două certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
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cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 49 din 13 februarie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr.1844 din 13.02.2009, prin care se propune
emiterea unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 50 din 13 februarie 2009
R O M ÂN I A
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere cu
material pietros pe unele drumuri judeţene aflate în zona Călimăneşti”
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.1802 din 12 februarie 2009, prin care se
propune admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere cu material pietros pe unele drumuri
judeţene aflate în zona Călimăneşti”;
Văzând procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.1705/1 şi nr.1705/2 din 11 februarie 2009;
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere cu material pietros pe unele drumuri
judeţene aflate în zona Călimăneşti”, după cum urmează:
1. DJ 703 F Runcu – Limită judeţ Argeş, km.13+700 – 15+700;
2. DJ 703 P Racoviţa – Titeşti, km.1+800 – 2+800; 4+200 – 5+200; 7+200 – 8+200.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 53 din 16 februarie 2009
R O M ÂN I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere cu
material pietros pe unele drumuri judeţene aflate în zona Horezu”
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.1801 din 12 februarie 2009, prin care se
propune admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere cu material pietros pe unele drumuri
judeţene aflate în zona Horezu”;
Văzând procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.1704/1, nr.1704/2 şi nr.1704/3 din 11
februarie 2009;
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere cu material pietros pe unele drumuri
judeţene aflate în zona Horezu”, după cum urmează:
1. DJ 651 Păuşeşti Măglaşi – Stoeneşti, km.4+000 – 5+000;
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2. DJ 676 D Alunu – Cernişoara, km.1+000 – 2+000;
3. DJ 646 A Stoeneşti – Bărbăteşti – Costeşti, km.3+000 – 4+000; 9+000 – 10+000.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 54 din 16 februarie 2009
R O M ÂN I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere cu
material pietros pe unele drumuri judeţene aflate în zona Drăgăşani”
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.1800 din 12 februarie 2009, prin care se
propune admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere cu material pietros pe unele drumuri
judeţene aflate în zona Drăgăşani”;
Văzând procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.1703/1, nr.1703/2, nr.1703/3,
nr.1703/4, nr.1703/5, nr.1703/6, nr.1703/7, nr.1703/8, nr.1703/9 şi nr.1703/10 din 11 februarie 2009;
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere cu material pietros pe unele drumuri
judeţene aflate în zona Drăgăşani”, după cum urmează:
1. DJ 643 B DJ 643 Valea Mare-Roeşti, km.19+920 - 20+920;
2. DJ 644 Limită judeţ Olt – Laloşu - Făureşti, km.15+050 - 16+050;
3. DJ 676 Giuleşti - Roşiile, km.9+000 - 10+000;
4. DJ 676 B Glăvile - Lăpuşata, km.8+000 - 9+000;
5. DJ 676 F Grădiştea - Zgubea, km.9+000 - 10+000;
6. DJ 676 G, Zătreni - Ţepeşti, km.13+000 - 14+000;
7. DJ 677 Mădulari - Limită judeţ Olt,km.6+000 -7 +000; 12+000 - 13+000;
8. DJ 677 C Limită judeţ Olt - Râmeşti, km.7+000 - 8+000;
9. DJ 645 Zăvideni – Scundu - Pesceana, km.17+000 - 18+500;
10. DJ 677E Ştefăneşti-Dobruşa, km.3+000 - 4+000.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 55 din 16 februarie 2009
ROMÂNIA
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere a
îmbrăcămintei asfaltice a drumurilor judeţene aflate în zona Horezu”
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.1798 din 12 februarie 2009, prin care se
propune admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere a îmbrăcămintei asfaltice a drumurilor
judeţene aflate în zona Horezu”;
Văzând procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.1707/1, nr.1707/2, nr.1707/3,
nr.1707/4 şi nr.1707/5 din 11 februarie 2009;
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere a îmbrăcămintei asfaltice a drumurilor
judeţene aflate în zona Horezu”, după cum urmează:
1. DJ 605 A Limită judeţ Gorj – Milostea;
2. DJ 665 Limită judeţ Gorj – Horezu;
3. DJ 676 Cerna – Slătioara – Irimeşti;
4. DJ 676 C Roeşti – Slătioara;
5. DJ 646 A Stoeneşti – Bărbăteşti – Costeşti.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 56 din 16 februarie 2009
R O M ÂN I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor pentru: „Lucrări accidentale,
refaceri după inundaţii, alunecări de teren, afuieri de poduri, cutremure, accidente
rutiere, pentru aducerea drumurilor şi a podurilor la starea tehnică iniţială” pe unele
drumuri judeţene aflate în zona Drăgăsani
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.1803 din 12 februarie 2009, prin care se
propune admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de: „Lucrări accidentale, refaceri după inundaţii,
alunecări de teren, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere, pentru aducerea drumurilor şi a podurilor
la starea tehnică iniţială” pe unele drumuri judeţene aflate în zona Drăgăsani;
Văzând procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.1781 din 12 februarie 2009;
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
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Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor de „Lucrări accidentale, refaceri după inundaţii,
alunecări de teren, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere, pentru aducerea drumurilor şi a podurilor
la starea tehnică iniţială” pe unele drumuri judeţene aflate în zona Drăgăsani, după cum urmează:
1. Reparaţii podeţ tubular DJ 643 B DJ 643 Valea Mare – Roeşti, km.19+800.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 58 din 16 februarie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere a
mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei” pe unele drumuri judeţene
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.1928 din 16 februarie 2009, prin care se
propune admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere a mijloacelor pentru siguranţa
circulaţiei” pe unele drumuri judeţene;
Văzând procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.1925/1, nr.1925/2, nr.1925/3,
nr.1925/4, nr.1925/5, nr.1925/6, nr.1925/7, nr.1925/8, nr.1925/9, nr.1925/10, şi nr.1925/11 din 16
februarie 2009;
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere a mijloacelor pentru siguranţa
circulaţiei” pe unele drumuri judeţene, după cum urmează:
1. Întreţinere parapet direcţional DJ 678 H Galicea – Stoileşti - Casa Veche, km. 4+200 - 4+310;
2. Întreţinere parapet direcţional şi semnalizare verticală pe DJ 678 B Limită jud. Olt – Dănicei Limită judeţ Argeş;
3. Întreţinere parapet direcţional DJ 703 M Perişani - Cornet, km.1+000 - 5+000;
4. Întreţinere parapet direcţional DJ 703 F Runcu – Cepari - Limită jud. Argeş, km.6+200 - 7+200;
9+700 - 10+000;
5. Vopsire parapet DJ 643 Limită judeţ Olt – Laloşu - Găneşti, km.52+300 -76+400;
6. Vopsire parapet DJ 643 B DJ 643 Măciuca - Roeşti, km.1+500 -16+500;
7. Vopsire parapet DJ 651 A Bălceşti – Ghiroiu - Limită judeţ Gorj, km. 3+000 - 4+000;
8. Întreţinere parapet DJ 643 limită judeţ Olt – Laloşu - Găneşti, km. 66+000 - 66+100;
9. Întreţinere parapet DJ 643 B DJ 643 Măciuca - Roeşti, km.74+100 -74+400;
10. Întreţinere parapet DJ 676 Cerna – Slătioara - Irimeşti, km.0+000 -74+450;
11. Întreţinere parapet direcţional DJ 649 DN 67 – Govora - Pietrari, km. 4+600 - 4+850,
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
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Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 61 din 19 februarie 2009

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere a
îmbrăcămintei asfaltice pe unele drumuri judeţene aflate în zona Călimăneşti”
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.1799 din 12 februarie 2009, prin care se
propune admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere a îmbrăcămintei asfaltice pe unele
drumuri judeţene aflate în zona Călimăneşti”;
Văzând procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.1708/1, nr.1708/2, nr.1703/3 şi
nr.1708/4 din 11 februarie 2009;
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere a îmbrăcămintei asfaltice pe unele
drumuri judeţene aflate în zona Călimăneşti”, după cum urmează:
1. DJ 654 Valea Cheii - Mânăstirea Pahomie;
2. DJ 703 F Runcu - Limită judeţ Argeş;
3. DJ 703 G Jiblea – Berislăveşti - Limită judeţ Argeş;
4. DJ 703 L Jiblea – Fedeleşoiu.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.62 din 19 februarie 2009
R O M ÂN I A
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de:
„Întreţinere a platformei drumului” pe unele drumuri judeţene
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.1852 din 13 februarie 2009, prin care se
propune admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere a platformei drumului” pe unele drumuri
judeţene;
Văzând procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.1796/1, nr.1796/2, nr.1796/3,
nr.1796/4, nr.1796/5, nr.1796/6, nr.1796/7, nr.1796/8, nr.1796/9, nr.1796/10 din 13 februarie 2009;
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor de „Întreţinere a platformei drumului” pe unele drumuri
judeţene, după cum urmează:
1. Tratare burduşiri DJ 643 B DJ 643 Valea Mare - Roeşti, km.18+000-27+000;
2. Întreţinere platformă DJ 677 F Popeşti – Şirineasa - Galicea, km. 7+500 - 7+900;
3. Întreţinere platformă DJ 678 A DN 64 – Galicea - Limită judeţ Argeş, km.3+800;
4. Întreţinere platformă DJ 646 C Băluţoaia - Mst. Surpatele, km. 1+200; 1+700;
5. Întreţinere platformă DJ 677 A Creţeni – Pesceana - Şirineasa, km. 17+500 - 33+000;
6. Întreţinere platformă DJ 677 Mădulari – Şuşani - Limită judeţ Olt, km. 7+000 - 15+000; 16+000 18+000; 19+500 - 23+850;
7. Întreţinere platformă DJ 703 M Perişani - Cornet,km.5+800 - 9+200;
8. Tăiere acostamente DJ 646 Băbeni (DN 64) – Băluţoaia - Mst. Arnota, km. 27+000 - 37+860;
9. Întreţinere platformă DJ 703 N Berislăveşti - Releu Cozia, km. 0+000 -20+500;
10. Tratare burduşiri DJ 643 B DJ 643 Valea Mare - Roeşti, km. 8+300 -8+450.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 63 din 19 februarie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere
a îmbrăcămintei asfaltice pe unele drumuri judeţene aflate în zona Drăgăşani”
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.1797 din 12 februarie 2009, prin care se
propune admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere a îmbrăcămintei asfaltice pe unele
drumuri judeţene aflate în zona Drăgăşani”;
Văzând procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.1706/1, nr.1706/2, nr.1706/3,
nr.1706/4, nr.1706/5 nr.1706/6 nr.1706/7 nr.1706/8 şi nr.1706/9 din 11 februarie 2009;
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În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere a îmbrăcămintei asfaltice pe unele
drumuri judeţene aflate în zona Drăgăşani”, după cum urmează:
1. DJ 643 Limită judeţ Olt – Laloşu – Făureşti – Găneşti;
2. DJ 643 B DJ 643 Valea Mare – Roeşti;
3. DJ 644 A Limită judeţ Olt – Făureşti;
4. DJ 645 Zăvideni – Scundu – Pesceana;
5. DJ 676 Cerna – Slătioara – Irimeşti;
6. DJ 677 Mădulari – Şuşani – Limită judeţ Olt;
7. DJ 677 A Creţeni – Pesceana – Şirineasa;
8. DJ 677 D Momoteşti – Lungeşti;
9. DJ 648 B Voiceşti – Tighina.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 65 din 19 februarie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui
de familie din MINCU în GUŢĂ
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.144 din
13.02.2009, prin care se propune admiterea cererii, domnului Mincu Robert - Constantin, de schimbare a
numelui de familie pe cale administrativă din Mincu în Guţă, pe motivul prevăzut la art.4, alin.2, lit.’’m’’, din
Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: “ alte asemenea
cazuri temeinic justificate ” ;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art. 11 din acelaşi act normativ;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1), lit."d" şi alin.5, lit."a", pct.11 şi art.104 alin.(1), lit.”e” şi
alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu prevederile art.13 şi art.14 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003,
privind dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţeanului
Mincu Robert - Constantin, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, Bld. Tineretului, nr.1, Bl. A12, Sc.B,
ap.16, judeţul Vâlcea, fiul lui Cristian şi al Martei, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, la data de 12 iunie
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1990, CNP 1900612385564, care urmează să poarte în viitor numele de familie GUŢĂ şi prenumele
ROBERT- CONSTANTIN.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea şi Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, va comunica, prezenta dispoziţie Direcţiei
de Evidenţă a Persoanelor Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar după
depunerea de către acesta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va
elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 67 din 19 februarie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE–
DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
ordinară în data de 26 februarie 2009, ora 1400
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(1) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE:
Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 26 februarie 2009, ora
1400, care se va desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei,
urmărind pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 68 din 19 februarie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
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PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 2311 din 23.02.2009, prin care se propune
emiterea unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 71 din 24 februarie 2009
R OM Â N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de ‘’Covoare bituminoase
pe unele drumuri judeţene aflate în zona Călimăneşti’’
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.2158 din 19 februarie 2009, prin care se
propune admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de ’’ Covoare bituminoase pe unele drumuri judeţene
aflate în zona Călimăneşti ’’;
Văzând procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.2122, nr.2123, nr.2124 şi nr.2125 din
data de 19.02.2009;
În conformitate cu prevederile art.3 şi art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor de ’’ Covoare bituminoase pe unele drumuri judeţene
aflate în zona Călimăneşti ’’, după cum urmează:
1. Covor bituminos pe DJ 701D, Ciunget - Latorița - Galbenu, km. 0+000 - 1+000, comuna Malaia;
2. Covor bituminos pe DJ 651 Păuşeşti Măglaşi - Stoeneşti, km. 1+600 - 2+600, comuna Păuşeşti Măglaşi;
3. Covor bituminos pe DJ 703M Perişani-Cornet, km. 7+800 - 8+800, comuna Racoviţa;
4. Covor bituminos pe DJ 105G, limită județ Sibiu - Voineasa, km. 69+200 - 69+950, comuna Voineasa.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, primăriilor unităţilor administrativ teritoriale în care s-au efectuat lucrările respective, precum şi Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi
Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
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P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 73 din 24 februarie 2009
R OM Â N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de ‘’ Covoare bituminoase
pe unele drumuri judeţene aflate în zona Horezu ’’
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.2109 din 18 februarie 2009, prin care se
propune admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de ’’ Covoare bituminoase pe unele drumuri judeţene
aflate în zona Horezu ’’;
Văzând procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.2082, nr.2083, nr.2084, nr.2085,
nr.2086, nr.2087, nr.2088, nr.2089 şi nr.2090 din data de 18.02.2009;
În conformitate cu prevederile art.3 şi art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor de ’’ Covoare bituminoase pe unele drumuri judeţene
aflate în zona Horezu ’’, după cum urmează:
1. Covor bituminos pe DJ 646A Stoenești - Bărbătești - Costești, km. 5+370 – 6+270, comuna Stoenești;
2. Covor bituminos pe DJ 676 Cerna – Slătioara – Tetoiu - Irimești, km. 6+250 – 7+250, comuna Slătioara;
3. Covor bituminos pe D J676 Cerna – Slătioara – Tetoiu - Irimești, km. 11+000 – 12+700, comuna Stroești;
4. Covor bituminos pe DJ 646 Costești - Tomșani – Mânăstirea Arnota, km. 28+400 – 29+000,
comuna Tomșani;
5. Covor bituminos pe DJ 646 Costești - Tomșani - Mânăstirea Arnota, 32+400 – 33+000, comuna Costești;
6. Covor bituminos pe DJ 646A Stoenești - Bărbătești - Costești, km. 14+400 – 15+000, comuna Costești;
7. Covor bituminos pe DJ 665 Limită județ Gorj – Vaideeni - Horezu, km. 64+250 – 65+000, comuna Vaideeni;
8. Covor bituminos pe DJ 676C Roești - Cernișoara - Oteșani, km. 17+400 – 18+200, comuna Cernișoara;
9. Covor bituminos pe DJ 676H Măldăreștii de Sus - Culele Măldărești – DN 67, km. 0+100 - 1+000 şi
km. 1+300 - 2+500, comuna Măldărești.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, primăriilor unităţilor administrativ teritoriale în care s-au efectuat lucrările respective, precum şi Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi
Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 74 din 24 februarie 2009
R O M ÂN I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
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PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere curentă a podurilor,
pasajelor, podeţelor, tunelurilor” pe unele drumuri judeţene
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.2108 din 18 februarie 2009, prin care se
propune admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de: „Întreţinere curentă a podurilor, pasajelor,
podeţelor, tunelurilor” pe unele drumuri judeţene;
Văzând procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.1971/1, nr.1971/2, nr.1971/3,
nr.1971/4, nr.1971/5, nr.1971/6, nr.1971/7, nr.1971/8, nr.1971/9, nr.1971/10, nr.1971/11 şi nr.1971/12 din
16 februarie 2009;
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor de „Întreţinere curentă a podurilor, pasajelor,
podeţelor, tunelurilor” pe unele drumuri judeţene, după cum urmează:
1. Întreţinere curentă podeţ DJ 646 Băbeni – Tomşani - Mst. Arnota, km.9+700;
2. Întreţinere curentă pod DJ 677 F Popeşti – Şirineasa - Galicea, km. 1+620;
3. Întreţinere curentă pod DJ 678 Lim. Jud.Olt – Galicea - Budeşti, km.42+030;
4. Întreţinere curentă pod DJ 678 Lim. Jud.Olt – Galicea - Budeşti, km.19+950;
5. Întreţinere curentă podeţ DJ 646 Băbeni – Tomşani - Mst. Arnota, km.22+400;
6. Întreţinere curentă pod DJ 654 Valea Cheii - Mst. Pahomie, km. 3+100;
7. Întreţinere curentă pod DJ 654 Valea Cheii - Mst. Pahomie, km. 3+840;
8. Întreţinere curentă poduri DJ 643 Limită judeţ Olt – Laloşu -Găneşti, km.52+210; 53+450; 57+309; 59+118;
9. Reparaţie parapet pod b.a. DJ 650 DN 67 - Ocnele Mari-Buneşti, km.2+800;
10. Reparaţie parapet pod b.a. DJ 650 DN 67 - Ocnele Mari - Buneşti, km.0+070;
11. Întreţinere curentă podeţ DJ 643 B DJ 643 Valea Mare - Măciuca, km.19+500;
12. Întreţinere curentă podeţ DJ 677 A Creţeni – Pesceana -Şirineasa, km.32+750.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.75 din 24 februarie 2009
R OM Â N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de
‘’Siguranţă rutieră’’ pe unele drumuri judeţene
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.2157 din 19 februarie 2009, prin care se
propune admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de ’’ Siguranţă rutieră ’’ pe unele drumuri judeţene;
Văzând procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.2131/1, nr.2131/2, nr. 2131/3,
nr.2131/4, 2131/5 şi nr.2131/6 din data de 19.02.2009;
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În conformitate cu prevederile art.3 şi art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările
ulterioare
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor de ’’ Siguranţă rutieră ’’ pe unele drumuri judeţene,
după cum urmează:
1. Montare limitatoare viteză DJ 646 Băbeni – Tomşani - Mânăstirea Arnota;
2. Aprovizionare şi montare indicatoare rutiere DJ 678 limită judeţ Olt – Galicea - Budeşti, km. 2+190 - 42+560;
3. Aprovizionare şi montare indicatoare rutiere DJ 678A Tătărani – Galicea - limită judeţ Argeş, km.
0+000 - 25+290;
4. Aprovizionare şi montare indicatoare rutiere DJ 646B Frânceşti –Păuşeşti - Pietrari, km. 0+000 - 13+915;
5. Aprovizionare şi montare indicatoare rutiere DJ 678B limită judeţ Argeş – Dănicei - limită judeţ Olt,
km. 17+390 - 26+950;
6. Montat parapet metalic pe DJ 677A Şirinesa - Pesceana, km. 32+650.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, primăriilor unităţilor administrativ teritoriale în care s-au efectuat lucrările respective, precum şi Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi
Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 76 din 24 februarie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr.2390 din 24.02.2009, prin care se propune
emiterea a două certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la
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îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 77 din 26 februarie 2009
ROM ÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind acordarea licenţei de traseu pentru serviciul de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale, pe traseul „Râmnicu Vâlcea - Slăviteşti - Nicolae Bălcescu”,
operatorului de transport rutier Societatea Comercială VILEXTUR S.R.L. Râmnicu Vâlcea
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr.2470 din 25 februarie 2009, prin care
se propune acordarea licenţei de traseu pentru serviciul de transport public judeţean de persoane, prin
curse regulate speciale, pe traseul „ Râmnicu Vâlcea -Slăviteşti – Nicolae Bălcescu ”, operatorului de
transport rutier S.C.Vilextur S.R.L. Râmnicu Vâlcea;
n conformitate cu prevederile art.31, alin.(2) din Normele de aplicare a Legii nr.92/2007, privind
serviciile de transport public local, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative
nr.353/2007, coroborate cu cele ale art.7, alin.(1) şi (2), art.13, alin.(1) şi art.20, alin.(3) din Regulamentul
pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în
judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2008;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se acordă licenţa de traseu pentru serviciul de transport public judeţean de persoane, prin curse
regulate speciale, pe traseul „ Râmnicu Vâlcea - Slăviteşti - Nicolae Bălcescu ”, operatorului de transport
rutier SOCIETATEA COMERCIALĂ VILEXTUR S.R.L. RÂMNICU VÂLCEA, pentru perioada 26 februarie
2009 – 31 decembrie 2009.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Economice, S.C. Vilextur S.R.L. Râmnicu Vâlcea,
precum şi Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., Agenţia Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 78 din 26 februarie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
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-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui
de familie din MAREŞ în GÎNDĂCIOIU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.160
din 18.02.2009, prin care se propune admiterea cererii, domnului Mareş Petrică, de schimbare a numelui
de familie pe cale administrativă din Mareş în Gîndăcioiu, pentru motivul prevăzut la art.4, alin.2, lit.’’m’’,
din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: “ alte asemenea
cazuri temeinic justificate ”;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art. 11 din acelaşi act normativ;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1), lit."d" şi alin.5, lit."a", pct.11 şi art.104 alin.(1), lit.”e” şi
alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu prevederile art.13 şi art.14 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003,
privind dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţeanului
Mareş Petrică, domiciliat în sat Gura Văii, comuna Bujoreni, judeţul Vâlcea, fiul lui Petrică şi al Lilianei,
născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, la data de 03 septembrie 1981, CNP 1810903385580, care urmează
să poarte în viitor numele de familie GÎNDĂCIOIU şi prenumele PETRICĂ.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea şi Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, va comunica, prezenta dispoziţie
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Bujoreni, care va încunoştinţa de îndată
solicitantul, iar după depunerea de către acesta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru
prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 79 din 26 februarie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie din RIZEA în MITU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.148 din
16.02.2009, prin care se propune admiterea cererii, doamnei Rizea Maria-Raluca, de schimbare a numelui
de familie pe cale administrativă din Rizea în Mitu, pentru motivul prevăzut la art.4, alin.2, lit.h, din
Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: “ când persoana în
cauză solicită să poarte un nume de familie comun cu al celorlalţi membri ai familiei, nume care a fost
dobândit ca urmare a adopţiei, a menţinerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiaţiei ori a unor schimbări de
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nume aprobate anterior pe cale administrativă ”;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art. 11 din acelaşi act normativ;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1), lit."d" şi alin.5, lit."a", pct.11 şi art.104 alin.(1), lit.”e” şi
alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu prevederile art.13 şi art.14 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003,
privind dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţănei Rizea
Maria-Raluca, domiciliată în sat Scăueni, comuna Berislăveşti, judeţul Vâlcea, fiica lui Nicolae şi a
Georgetei, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, la data de 12 ianuarie 1990, CNP 2900112385592, care
urmează să poarte în viitor numele de familie MITU şi prenumele MARIA-RALUCA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea şi Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, va comunica, prezenta dispoziţie
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Berislăveşti, care va încunoştinţa de îndată
solicitanta, iar după depunerea de către aceasta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru
prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 80 din 26 februarie 2009
R O M ÂN I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor: „Covor bituminos pe DJ 651 A
Bălceşti – Ghioroiu – Limită judeţ Gorj, km.10+650 – 16+650”
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.2347 din 24 februarie 2009, prin care se
propune admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor: „Covor bituminos pe DJ 651 A Bălceşti – Ghioroiu –
Limită judeţ Gorj, km.10+650 – 16+650”;
Văzând procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.2312 din 23 februarie 2009;
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor: „Covor bituminos pe DJ 651 A Bălceşti – Ghioroiu –
Limită judeţ Gorj, km.10+650 – 16+650””.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
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PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 81 din 27 februarie 2009
R O M ÂN I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea: „Lucrărilor de aducere a drumului DJ 677 Mădulari –
Şuşani – Limită judeţ Olt, km.12+000 – 14+000, la starea tehnică iniţială”
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.2418 din 25 februarie 2009, prin care se
propune admiterea recepţiei la terminarea: „Lucrărilor de aducere a drumului DJ 677 Mădulari – Şuşani –
Limită judeţ Olt, km.12+000 – 14+000, la starea tehnică iniţială”;
Văzând procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.2381 din 24 februarie 2009;
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea „Lucrărilor de aducere a drumului DJ 677 Mădulari – Şuşani –
Limită judeţ Olt, km.12+000 – 14+000, la starea tehnică iniţială”.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 82 din 27 februarie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui
din VASILICA - NICOLETA în RAMONA - NICOLETA
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr. 138
din 12.02.2009, prin care se propune admiterea cererii, domnului Ion Nicolae, de schimbare a prenumelui
fiicei sale minore Ion Vasilica-Nicoleta, pe cale administrativă, din Vasilica-Nicoleta în Ramona-Nicoleta,
pentru motivul prevăzut la art.4, alin.3, lit.”a” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv: este considerată întemeiată cererea de schimbare a numelui: “când
persoana în cauză a adoptat minori şi doreşte ca aceştia să poarte un alt prenume”;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
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termenul prevăzut de art. 11 din acelaşi act normativ;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1), lit. "d" şi alin.5, lit."a", pct.11 şi art.104 alin.(1), lit.”e” şi
alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu prevederile art.13 şi art.14 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003,
privind dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare a prenumelui, pe cale administrativă, cetăţenei Ion VasilicaNicoleta, domiciliată în sat Laloşu, comuna Laloşu, judeţul Vâlcea, fiica lui Nicolae şi a Laurei-Maria,
născută în comuna Laloşu, judeţul Vâlcea, la data de 3 ianuarie 2003, CNP. 6030103383371, care
urmează să poarte în viitor numele de familie ION şi prenumele RAMONA-NICOLETA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea şi Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, va comunica, prezenta dispoziţie
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Laloşu, care va încunoştinţa de îndată
solicitantul, iar după depunerea de către acesta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru
prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al dispoziţiei.
P R E Ş E D I N T E,
ION CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 84 din 27 februarie 2009
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RAPOARTE DE ACTIVITATE
ALE
CONSILIERILOR JUDEŢENI
PE ANUL 2008
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RAPORT DE ACTIVITATE
Iulie – Decembrie 2008
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In perioada iulie – decembrie 2008, activitatea subsemnatului s-a concretizat, în principal, in
urmatoarele :
- Participarea la sedintele Consiliului Judetean Valcea din perioada iulie – decembrie,
respectiv 9 sedinte, din care 6 ordinare si 3 extraordinare. Am prezentat observatii si propuneri
la sedinta din 27 noiembrie 2008.
- Participarea la sedintele comisiilor de specialitate, cate 2-3 lunar; initial, la Comisia pentru
Strategii, Programe de Dezvoltare Economico - Sociala si Relatii Externe, apoi la Comisia
pentru Cultura, Culte, Educatie, Tineret si Sport, al carui presedinte sunt. Am studiat si dezbatut
fiecare dintre materialele aflate pe ordinea de zi a sedintei Consiliului judetean, am facut, dupa
caz, observatii si propuneri si am avizat prezentarea materialelor in Consiliul judetean.
- Participarea la activitati cetatenesti si manifestari culturale, precum inaugurarea pasajului
“Bogdan Amaru”, inaugurarea bulevardului “Dem Radulescu”, festivalul “Cantecele Oltului”
(Calimanesti), sarbatoarea “Toamnei merelor” (Ionesti), aniversarea zilei de 1 Decembrie.
- Participarea la intalniri informale cu responsabilii institutiilor de cultura din subordinea
Consiliului judetean, cu dl. Mircea Monu, consilier superior in aparatul administrativ al Consiliului
Judetean Valcea, si alti salariati ai instituţiei.
- Participarea la activitati ale Forumului Cultural al Râmnicului, Bibliotecii Judetene “Antim
Ivireanul” si Muzeului judetean de istorie “Aurelian Sacerdoteanu”.
- Participarea la dezbaterea “Strategiei de Dezvoltare Economico-Sociala a Judetului Valcea
2009-2013”.
- Studierea “Planului judetean de gestionare a deseurilor pentru judetul Valcea”.
- Studierea unor acte normative importante pentru desfasurarea activitatii, precum Legea
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu completările şi modificările ulterioare, Legea nr.
249/2006, Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean Valcea si a
publicatiilor “Monitorul Oficial al Judetului Valcea”, “Istoria Consiliului Judetean Valcea, Cartea
alba, iulie 2004 – iunie 2008”.
- Identificarea, impreuna cu colegii din comisie, a celor mai stringente probleme in domeniu,
in vederea cuprinderii lor in planul de activitate al Comisiei pentru anul 2009.
CONSILIER JUDETEAN,
ION GAVA

RAPORT DE ACTIVITATE
Iulie – Decembrie 2008

Subsemnatul Nedelcu Sorin Gabriel, investit in funcţie în urma validării mandatului de
consilier judeţean, ales pe lista de candidati a Partidului Social Democrat la alegerile din
06.06.2008, având în vedere prevederile art. 51, alin. (4) şi art. 98 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, modificata şi completată prin Legea nr. 286/2006, precum şi
prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, prezint
următorul Raport de activitate:
- în exercitarea mandatului de consilier judeţean, am urmărit respectarea prevederilor legale
în vigoare, în special pe cele privind administraţia publică;
- în plenul şedinţelor ordinare şi extraordinare, am manifestat atitudine de respect faţă de
opiniile şi amendamentele colegilor, la proiectele de hotărâri discutate în plenul Consiliului
Judeţean Vâlcea, dar am votat respectând încadrarea hotărârilor în cadrul legal la data
aprobării. Am participat la toate şedinţele ordinare şi extraordinare;
- sunt secretar al Comisiei pentru servicii publice, turism şi protecţia mediului, ales prin vot
secret. În cadrul şedinţelor de comisie, am pus la dispoziţia comisiei toate materialele necesare
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analizării proiectelor de hotărâri, am întocmit procesele-verbale de şedinţă şi rapoartele de
avizare, cu încadrarea în termenele impuse. Am participat la toate şedinţele de lucru ale
comisiei.
- am susţinut toate materialele referitoare la activitatea Consiliului Judeţean Vâlcea din
zona Sud, în special pentru cele 18 localităţi ale Colegiului Drăgăşani, refacerea îmbrăcămintei
asfaltice în comunele Orleşti, Glăvile, Prundeni, Lungeşti, Mădulari, Suşani, Amărăşti şi
municipiul Drăgăşani.
- am avut întâlniri cu cetăţenii şi cu reprezentanţii autorităţii publice locale din comunele
Prundeni, Scundu, Pesceana, Glăvile, Creţeni, Amărăşti, Suteşti, Guşoeni, Mădulari, Măciuca,
Suşani, Lungeşti, Ştefăneşti şi din câteva cartiere din municipiul Drăgăşani, luând act de
problemele administrative locale care se pot rezolva prin promovarea de hotărâri ale Consiliului
judeţean;
- am supravegheat lucrările de reabilitare a drumurilor din comunele Amărăşti, Lungeşti şi
municipiul Drăgăşani;
- am participat la şedinţa de analiză, din luna august, de la Agenţia de Mediu, a
Programului Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului 2008 – 2013, în judeţul Vâlcea;
- am participat direct la realizarea Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului
Vâlcea în perioada 2009 – 2013, cu propuneri concrete pe domeniul Resurse Naturale şi
Protecţia Mediului;
- alături de ceilalţi colegi consilieri, am participat la activităţi şi evenimen-te culturale
organizate în judeţ.

CONSILIER JUDETEAN,
SORIN GABRIEL NEDELCU

RAPORT DE ACTIVITATE
Iulie – Decembrie 2008

Subsemnatul Ioan Dan Fiera, consilier în cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, am fost
investit în această funcţie în şedinţa din 23.06.2008, prin validarea mandatului de consilier
judeţean, ales pe lista de candidaţi a Partidului Democrat Liberal Vâlcea.
În anul 2008, mi-am desfăşurat activitatea cu respectarea Legii nr. 215 din 23 aprilie
2001, modificată şi completată de Legea nr. 286 din 6 iulie 2006. Am urmărit ca activitatea mea
să fie caracterizată de eficienţă, transparenţă şi obiectivitate.
Prin hotărârea adoptată în cadrul şedinţei din 30.06.2008, am fost cooptat ca membru în
Comisia de buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului.
Am participat la toate şedinţele de comisie şi în plen, ordinare şi extraordinare, cu
excepţia şedinţei din 14 august, a cărei dată de desfăşurare iniţial stabilită a fost modificată şi
s-a suprapus cu o deplasare ce nu a mai putut fi decalată.
În cadrul comisiei de specialitate am analizat toate proiectele propuse dezbaterii,
urmărind modul de stabilire şi utilizare a resurselor, ierarhizarea problemelor şi eşalonarea
urgenţelor.
În cadrul şedinţelor de comisie am solicitat, de câte ori a fost cazul, prezenţa
specialiştilor din cadrul Consiliului judeţean şi am colaborat cu aceştia.
Am avut intervenţii şi am solicitat lămurirea unor aspecte economice ale investiţiilor în
curs de desfăşurare şi am formulat cerinţe pentru folosirea cât mai eficientă şi judicioasă a
resurselor.
Mi-am susţinut opiniile asupra modului de stabilire a urgenţelor şi obiectivităţii în
eşalonarea lor.
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În cadrul şedinţelor în plen, am avut intervenţii şi propuneri pentru eficientizarea
activităţii, solicitând asigurarea
eşalonată a proiectelor de analizat, lucru realizat cu
operativitate.
Am solicitat analiza modului de utilizare a resurselor existente, în realizarea unor investiţii
şi am insistat asupra exactităţii şi corectitudinii studiilor care stau la baza adoptării unor proiecte
de investiţii.
Am propus analizarea oportunităţii utilizării unor credite pentru asigurarea resurselor
necesare respectării termenelor stabilite pentru investiţii care se derulează de mai mulţi ani, cu
costuri din ce în ce mai mari şi mai penalizante pentru bugetul judeţului.
Am solicitat elaborarea unei strategii de dezvoltare a judeţului Vâlcea, strategie care,
prin grija executivului din Consiliul judeţean, este deja întocmită şi se află în faza dezbaterii
publice.
Am avut intervenţii pentru sprijinirea unor consilii locale, atunci când acestea s-au
confruntat cu probleme deosebite.
Domeniile care au constituit priorităţi în activitatea mea de consilier au fost, aşa cum miam propus la începutul mandatului, infrastructura şi dezvoltarea economică a judeţului.
Nu am neglijat, desigur, nici aspectele sociale.
În acest sens, am fost prezent, în mod constant, în diverse comunităţi locale, unde am
discutat problemele oamenilor şi, împreună cu consiliile locale, am încercat să găsesc soluţii
pentru problemele respective şi să propun strategii şi obiective pentru dezvoltarea localităţilor,
pentru promovarea descentralizării şi autonomiei locale.
Am participat la pregătirea consilierilor locali din diverse comune în vederea participării
la şedinţele consiliilor locale.
Am informat locuitorii comunelor vizitate despre activitatea desfăşurată în cadrul
Consiliului judeţean şi am promovat imaginea instituţiei.

CONSILIER JUDETEAN,
IOAN DAN FIERA

RAPORT DE ACTIVITATE
Iulie – Decembrie 2008

Subsemnatul Adrian Dumitrescu, consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean
Vâlcea, secretar al Comisiei pentru cultură, culte, educaţie, tineret şi sport, mi-am desfăşurat
activitatea în perioada iulie – decembrie 2008, conform Legii Administraţiei Publice Locale nr.
215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, participând la
următoarele activităţi:
a. Şedinţe ordinare şi extraordinare ale Consiliului judeţean;
b. În calitate de secretar, am întocmit documentele de şedinţă ale comisiei;
c. Am avut întâlniri cu consilieri locali şi cetăţeni din municipiul Drăgăşani şi din
comunele Voiceşti, Suşani, Mitrofani şi alte localităţi din judeţ;
d. Alte activităţi.
În cadrul Consiliului judeţean, am participat la toate şedinţele ordinare şi extraordinare,
unde s-au dezbătut proiectele de hotărâri din perioada iulie-decembrie 2008. Am transmis
rugămintea, într-o şedinţă a Consiliului judeţean, de a ni se asigura locuri de parcare pentru
maşinile consilierilor navetişti, nu ca o rugăminte personală, ci ca o necesitate pentru
participarea la timp în cadrul şedinţelor.
Am urmărit cu responsabilitate, în permanenţă, documentele proiectelor de hotărâri şi
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am participat documentat la şedinţele Consiliului judeţean.
Am participat la două şedinţe ale Consiliului Local Drăgăşani, precum şi la Seminarul
„Dezvoltarea durabilă a judeţului Vâlcea 2009 – 2013”, desfăşurat în cadrul Bibliotecii Judeţene
„Antim Ivireanul” Vâlcea.
În vederea dezvoltării durabile a comunităţii locale am sprijinit consilierii locali în luarea
celor mai eficiente decizii, privind sistemul de învăţământ local, sprijinirea atragerii de fonduri
pentru unităţile şcolare, în special a celor destinate asigurării securităţii elevilor şi unităţilor de
învăţământ.
Am sprijinit şi participat la activităţi culturale, cum ar fi: „Memorialul Ilie Zugrăvescu”, de
la Voiceşti; Zilele municipiului Drăgăşani, Creţeni, Suteşti.
În perioada iulie-decembrie 2008, am fost preocupat pentru:
a. Diversificarea ofertei culturale, interdisciplinaritatea acţiunilor culturale, racordarea la
standardele şi direcţiile de acţiune;
b. Promovarea imaginii şi vizibilitatea instituţiilor culturale;
c. Sprijinirea şi participarea la diverse acţiuni sportive.
În toată această perioadă, am acordat o atenţie deosebită organizării şi desfăşurării
evenimentelor naţionale şi locale în zona de sud a judeţului Vâlcea, sprijinind toate solicitările
consiliilor locale pentru a beneficia de fonduri acordate de către Guvern, pentru reabilitarea
unităţilor şcolare, dotarea cu microbuze şcolare (34 de localităţi), dotarea cu laboratoare
informatizate. Am urmărit realizarea acestor obiective în localităţile Suşani, Pesceana, Glăvile,
Creţeni, Măciuca, Bălceşti, Drăgăşani etc.
CONSILIER JUDETEAN,
ADRIAN DUMITRESCU

RAPORT DE ACTIVITATE
Iulie – Decembrie 2008

Subsemnatul Oproaica Alexandru, consilier judeţean ales pe listele Partidului Social
Democrat la alegerile pentru Consiliul judeţean din iunie 2008, având în vedere art. 51, alin. (4)
şi art. 98 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
Consiliului Judeţean Vâlcea, prezint următorul Raport de activitate:
Am participat la toate şedinţele ordinare (6) şi extraordinare (3), din plenul Consiliului
judeţean, unde s-a prezentat şi analizat fiecare proiect de hotărâre de pe ordinea de zi.
Am desfăşurat o activitate susţinută ca membru în Comisia pentru organizarea şi
dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului, lucrări publice, în cadrul căreia am participat la
un număr de minim trei şedinţe lunar, urmărind aplicarea prevederilor legale în vigoare şi
îndeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor ce decurg din această funcţie, precum:
- respectarea orientărilor generale privind dezvoltarea urbanistică a comunelor şi
oraşelor;
- respectarea legalităţii în emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de
construire;
- îndeplinirea tuturor sarcinilor date de Consiliul judeţean comisiei din care fac parte.
Am susţinut toate materialele referitoare la activitatea Consiliului Judeţean Vâlcea, în
general, şi din zona de sud, în special, ca: refacerea îmbrăcămintei asfaltice pe drumurile
comunelor Voiceşti, Amărăşti, Prundeni, ale municipiului Drăgăşani etc.
Am avut întâlniri cu cetăţenii şi cu reprezentanţii autorităţii publice locale din comunele
Voiceşti, Olanu, Prundeni, Lungeşti, Ştefăneşti, Creţeni, Glăvile şi din unele cartiere ale
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municipiului Grăgăşani, luând act de problemele cu care se confruntă cetăţenii, în vederea
promovării unor hotărâri ale Consiliului judeţean.
Am participat la realizarea Strategiei de Dezvoltare Economico- Socială a judeţului
Vâlcea în perioada 2009 – 2013, cu propuneri pe domeniul resurse naturale şi protecţia
mediului.
O altă activitate pe care am desfăşurat-o în această perioadă a fost cea din cadrul
Autorităţii Teritoriale pentru Ordine Publică (A.T.O.P.) Vâlcea, ocazie care ne-a prilejuit luarea
unor măsuri menite să conducă la îmbunătăţirea climatului de ordine din comunităţi şi
combaterea infracţionalităţii.
În activitatea de consilier judeţean am căutat să promovez imaginea pozitivă a
Consiliului judeţean, contribuind astfel la creşterea încrederii cetăţenilor în instituţia pe care o
reprezentăm.
CONSILIER JUDEŢEAN,
ALEXANDRU OPROAICA
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