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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea şi acordarea de ajutoare unor
unităţi administrativ-teritoriale, precum şi rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiţii
ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetului unor instituţii publice finanţate parţial din bugetul local, a Programului lucrărilor
de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene şi a Veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, pentru
proiectele cu finanţare externă nerambursabilă, pe anul 2010
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 30 septembrie 2010, 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.9999 din 24 septembrie 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.10.000 din 24 septembrie 2010, 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.19 alin.(2) şi art.36 alin.(2) 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 majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2010, cu suma de
570,0 mii lei şi acordarea de ajutoare unor unităţi administrativ-teritoriale, în sumă totală de 684,0 mii lei, potrivit anexei nr.1.*
Art.2 (1) Se rectifică Bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2010, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.11
din 26 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr.2.
(2) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2010, privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea,
potrivit art.2 alin.(1) este prevăzută în anexele nr. 2.1-2.16.
Art.3 Se alocă suma de 25,0 mii lei Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii la sobele din
saloane, la coşurile de evacuare a fumului precum şi la instalaţia de alimentare cu energie electrică, la instalaţia de împământare a
utilajelor şi la instalaţia de evacuare a apelor uzate din spălătorie.
Art.4(1) Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, ale Consiliului Judeţean
Vâlcea, pe anul 2010, potrivit anexei nr.3.
(2) Se rectifică Lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii, pe anul 2010, potrivit anexei nr.3 a .
Art.5 Se rectifică Bugetul unor instituţii publice finanţate parţial din bugetul local, pe anul 2010, potrivit anexelor nr.4 şi 5.
Art.6 Se rectifică Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2010, potrivit anexelor nr.6 şi 6.1-6.9.
Art.7 Se rectifică veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local, pentru proiectele cu finanţare externă
nerambursabilă, pe anul 2010, potrivit anexelor nr. 7-12.
Art.8 Anexele nr.1; 2; 2.1 - 2.16; 3; 3a; 4; 5; 6; 6.1 - 6.9 şi 7 - 12, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9 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.
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. 104 din 30 septembrie 2010

*Anexele la Hotărâri şi Dispoziţii se pot consulta în prezentul Monitor Oficial sau pe site-ul www.cjvalcea.ro

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea destinaţiei unor sume repartizate comunei Roşiile, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.21 din 25 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare şi repartizarea unor sume din cota de 22%
din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul judeţului Vâlcea, aflată în contul deschis pe seama
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea susţinerii programelor de dezvoltare locală şi pentru
proiecte de infrastructură, care necesită cofinanţare locală, unor unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 2010
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 septembrie 2010 la care participă un număr de 31 consilieri
judeţeni din numărul totalul de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.9821 din 20 septembrie 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.9822 din 20 septembrie 2010, şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.33, alin.(3), lit.”b” din Legea privind finanţele publice locale, nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
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ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1(1) Suma de 79,0 mii lei, repartizată Comunei Roşiile pentru asigurarea cofinanţării la obiectivul de investiţii „Cămin cultural
Zgubea”, se va utiliza pentru asigurarea cofinanţării la realizarea proiectului ’’ Modernizare şi asfaltare DC Romaneşti-PleşeştiCherăşti-Roşiile-Hotaria.’’
(2) Punctul 55 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.21 din 25 martie 2010, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
Art.2 Se repartizează unele sume din cota de 22% din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul judeţului Vâlcea,
aflată în contul deschis pe seama Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea susţinerii programelor de dezvoltare
locală şi pentru proiecte de infrastructură, care necesită cofinanţare locală, unor unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 2010, după
cum urmează:
1. 500, 0 mii lei oraşului Călimăneşti, în vederea asigurării cofinanţării lucrărilor la obiectivul de investiţii ’’ Centrul de Convenţii
şi Expoziţii Nord Oltenia Călimăneşti, din care:
- 250,0 mii lei pentru acoperirea Certificatului de plată nr.16;
- 250,0 mii lei pentru acoperirea Certificatului Interimar de Plăţi.
2. 250,0 mii lei oraşului Bălceşti, pentru asigurarea cofinanţării la realizarea proiectului ’’Reabilitarea sistemului de alimentare
cu apă şi canalizare din oraşul Bălceşti’’.
3. 100,0 mii lei comunei Olanu, pentru asigurarea cofinanţării lucrărilor executate la obiectivul de investiţii ’’ Şcoala cu clasele
V-Vlll Olanu ’’.
4. 100,0 mii lei comunei Galicea, pentru asigurarea cofinanţării lucrărilor executate la obiectivul de investiţii „Alimentare cu
energie electrică a sistemului zonal de colectare a deşeurilor”.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice,
Consiliului Local al Comunei Roşiile, Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti, Consiliului Local al Oraşului Bălceşti, Consiliului Local
al Comunei Olanu, Consiliului Local al Comunei Galicea, Directorului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, precum şi
Instituţiei Prefectului – Judeţul 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.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 E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 105 din 30 septembrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea fuziunii dintre S.C. APAVIL S.A. Vâlcea şi S.C. ACVARIM S.A. Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 30 septembrie 2010, la care participă un număr de 31 consilieri judeţeni
din totalul de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr. 9920 din 22.09. 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 9921 din 22.09.2010, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de Protocolul privind promovarea şi implementarea proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare
cu apă şi canalizare în judeţul Vâlcea” înregistrat sub nr. 5304/15312/57 din 18.05 2010 şi adresa Ministerului Finanţelor Publice,
Direcţia Generală Autoritatea de Management Ex – ISPA înregistrată sub nr. 585.825 din 07.09.2010;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) coroborate cu cele ale alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 238 şi următoarele din Legea privind societăţile comerciale, nr.
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii privind serviciile comunitare de utilităţi publice, nr. 51/2006, cu
modificările şi completările ulterioare şi cele ale Legii serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, nr. 241/2006, 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 (1) Se împuterniceşte domnul Constantin Rădulescu, reprezentantul judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor
a S.C. APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe fuziunea dintre S.C. APAVIL S.A. Vâlcea şi S.C. ACVARIM S.A. Râmnicu Vâlcea.
(2) Fuziunea se va realiza prin absorbţia S.C. ACVARIM S.A. Râmnicu Vâlcea de către S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, în urma căreia
va rezulta operatorul regional, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea.
Art. 2 Se împuterniceşte domnul Constantin Rădulescu să aprobe în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. APAVIL S.A.
Vâlcea Actul constitutiv al operatorului regional, care va cuprinde şi prevederile Protocolul privind promovarea şi implementarea
proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Vâlcea” înregistrat sub nr.
5304/15312/57 din 18.05 2010, după cum urmează:
A. Referitor la numărul şi componenţa Consiliului de Administraţie:
- Consiliul de Administraţie S.C. APAVIL S.A. Vâlcea va fi format dintr-un număr de 5 membri din care trei desemnaţi de către
Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea şi doi de către Consiliul Judeţean Vâlcea, cu respectarea dispoziţiilor art. 37 şi art. 92
din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora persoanele
împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii
de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local/a
consiliului judeţean, în condiţiile legii, respectându-se configuraţia politică rezultată după alegerile locale.
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- Membrii primului consiliu de administraţie al societăţii rezultate în urma fuziunii vor fi numiţi prin Actul constitutiv al Operatorului
1
Regional, în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) din Legea privind societăţile comerciale, nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, trei membri fiind desemnaţi de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea şi doi
membri de către Consiliul Judeţean Vâlcea.
- Numărul de trei membri desemnaţi de Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea şi doi membri desemnaţi de Consiliul
Judeţean Vâlcea va fi menţinut pe toată durata existenţei Operatorului Regional.
B. Referitor la competenţa Adunării generale ordinare a acţionarilor:
Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar.
- În afara de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:
a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie
şi de auditorul financiar, şi să fixeze dividendul;
b) să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie;
c) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor;
d) să promoveze în instanţă acţiunea în răspundere contra administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari, pentru daune
cauzate societăţii de aceştia, prin încălcarea îndatoririlor lor faţă de societate. Adunarea generală desemnează persoana însărcinată
să exercite acţiunea în justiţie.
C. Referitor la competenţa Adunării generale extraordinare a acţionarilor:
(1) Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:
a) mutarea sediului societăţii comerciale;
b) schimbarea obiectului de activitate al societăţii comerciale;
c) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare:sucursale,agenţii,reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;
d) prelungirea duratei societăţii comerciale;
e) majorarea capitalului social;
f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;
g) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii comerciale;
h) dizolvarea anticipată a societăţii comerciale;
i) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni nominative;
j) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
k) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;
l) emisiunea de obligaţiuni;
m) alegerea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie şi descărcarea acestora de gestiune;
n) numirea sau demiterea auditorului financiar şi fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
o) numirea şi destituirea conducătorului compartimentului de audit public intern;
p) fixarea remuneraţiei cuvenite pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administraţie, directorului general şi auditorilor interni;
r) fixarea limitelor generale ale remuneraţiilor suplimentare pentru membrii consiliului de administraţie şi ale directorilor cărora li sau delegat atribuţii ale consiliului de administraţie;
s) hotărârea gajării, închirierii sau desfiinţării uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii.
ş) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale
extraordinare.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. e), g)-m), s) şi ş), Adunarea generală extraordinară nu poate hotărî decât în baza unui
mandat special acordat de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea şi de către Consiliul Judeţean Vâlcea.
D. Referitor la validitatea deliberărilor Adunării generale ordinare a acţionarilor:
- pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin 3/4 din
numărul total de drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu votul a cel puţin 3/4 din numărul total de drepturi de vot .
- eliminarea dispoziţiilor referitoare la a doua convocare a adunării generale ordinare.
E. Referitor la validitatea deliberărilor Adunării generale extraordinare a acţionarilor:
- pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare, atât la prima cât şi la următoarele convocări, este necesară
prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin 3/4 din numărul total de drepturi de vot iar, hotărârile să fie luate cu votul a cel puţin 3/4
din numărul total de drepturi de vot .
F. Referitor la drepturile speciale ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea, care trebuie cuprinse în
Actul constitutiv al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, conform Ghidului privind regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă şi de
canalizare, a Statutului Asociaţiei, şi a Legii privind serviciile comunitare de utilităţi publice, nr.51/2006, cu modificările şi
completările ulterioare:
- Să propună lista de persoane, înaintată de Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, din
rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii consiliului de administraţie, cu excepţia primului consiliu de
administraţie care va fi numit prin Actul constitutiv al Operatorului Regional;
- Să propună revocarea membrilor consiliului de administraţie;
- Să propună introducerea unei acţiuni în justiţie împotriva membrilor consiliului de administraţie pentru prejudiciile aduse societăţii;
- Să avizeze Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al societăţii, înainte de aprobarea acestuia de către consiliul de
administraţie;
- Să avizeze planurile de afaceri şi strategiile propuse de consiliul de administraţie înainte de aprobarea acestora de către
Adunarea generală; bugetul anual al operatorului regional va fi stabilit în conformitate cu planul de afaceri aprobat de Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea;
- Să avizeze propunerile de înfiinţare de filiale în condiţiile menţionate în Actul constitutiv;
- Să avizeze constituirea altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege şi a celor prevăzute în Contractul de delegare,
precum şi asupra destinaţiei şi cuantumului acestora;
- Să avizeze propunerile de modificare ale Actului constitutiv;
- Să fie informată de operatorul regional cu privire la activitatea sa, astfel încât Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA
Vâlcea să îşi poată exercita prerogativele de control;
- Să aprobe strategia de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a serviciilor de alimentare cu apă și de
canalizare;
- Să aprobe caietul de sarcini și regulamentul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare consolidat și armonizat pentru
întreaga arie de competență teritorială a acționarilor, precum şi indicatorii de performanță;
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- Să analizeze listele de investiţii prioritare şi planurile de finanţare a acestora şi să dea aviz consultativ pentru studiile de
fezabilitate aferente acestor liste de investiţii;
- Să stabilească politica de ajustare și modificare a prețurilor și tarifelor propuse de operatorul regional, pentru fiecare zonă în
parte. Aprobarea acestor ajustări de tarife intră în atribuțiile autorităților publice locale până la data la care se va trece la un tarif unic,
pentru toată aria delegării;
- Să monitorizeze îndeplinirea de către operator a obligaţiilor ce îi incumbă în temeiul contractului de delegare, propunând
măsurile corective necesare şi penalităţile prevăzute pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă aprobaţi.
Art. 3 Se desemnează doi membri în Consiliul de administraţie al noului operator regional rezultat în urma fuziunii, S.C. APAVIL
S.A. Vâlcea, din totalul de cinci membri, după cum urmează:
Art. 4 - Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice, Direcţiei
Economice, Direcţiei Administraţie Locală, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, domnului Constantin
Rădulescu, precum şi persoanelor prevăzute la art.3, 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 şi art. 45 alin. (5) coroborate cu 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. 106 din 30 septembrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei de urbanism <<Plan de amenajare a teritoriului
judeţean Vâlcea, în sistem informaţional geografic (G.I.S.)>>
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 septembrie 2010, 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.9691 din 9 septembrie 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Arhitectului Şef, înregistrat la nr.9692 din 16 septembrie 2010, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.56 alin.(1) şi anexei nr.1 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.31 din 25.03.2010, privind aprobarea Avizului nr.1
din 4 martie 2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, pentru documentaţia de urbanism <<Plan de
amenajare a teritoriului judeţean Vâlcea în sistem informaţional geografic (G.I.S.)>>;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă documentaţia de urbanism < < Plan de amenajare a teritoriului judeţean Vâlcea, în sistem informaţional
geografic (G.I.S.) > >, prevăzută în anexa în format electronic, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Arhitectului Şef şi Direcţiei
Administraţie Locală, 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.45, alin.(2), lit.”e” şi 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.107 din 30 septembrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
aprobarea documentaţiei tehnico - economice, faza „Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investiţii
„Reabilitare DJ 703 P Racoviţa – Titeşti, Km 0 + 000 – 3 + 000 ”, comuna Racoviţa, judeţul Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 septembrie 2010, 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.9863 din 21 septembrie 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 9864 din 21 septembrie 2010, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(3), lit.”f” şi art 126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
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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 “studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 703 P
Racoviţa – Titeşti, Km 0 + 000 – 3 + 000 ”, comuna Racoviţa, judeţul Vâlcea, 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.108 din 30 septembrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor de la
S.C. CET Govora S.A., pentru împuternicirea domnului Mihai Bălan, directorul general al societăţii,
în vederea iniţierii discuţiilor referitoare la înfiinţarea unui complex energetic în judeţul Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 septembrie 2010 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 sub nr. 9992 din 23.09.2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe nr. 9993 din 23.09.2010 şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(2) lit.”b’’ şi ’’d’’ din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, 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 mandatează doamna Carmen Manuela Alexandrescu, reprezentantul judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor de la S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, să împuternicească pe domnul Mihai Bălan, directorul general al
societăţii, pentru a iniţia discuţii referitoare la înfiinţarea unui complex energetic în judeţul Vâlcea.
Art. 2. Discuţiile şi negocierile referitoare la posibilitatea înfiinţării unui complex energetic în judeţul Vâlcea care să integreze
producţia de energie electrică şi termică, precum şi asigurarea furnizării de cărbune energetic pentru aceasta, se vor purta direct cu
Societatea Naţională a Lignitului Oltenia S.A. Târgu Jiu, Complexul Energetic Craiova, reprezentanţii Ministerului Economiei,
Comerţului şi Mediului de Afaceri şi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Art. 3. La discuţiile referitoare la posibilitatea înfiinţării complexului energetic în judeţul Vâlcea, vor participa şi următoarele persoane:
1.
2.
3.
4.
5.

Domnul Dumitru Persu – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Domnul Romulus Bulacu – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Domnul Ion Belciu – Consilier judeţean, Consiliul Judeţean Vâlcea;
Doamna Ioana Liţă – Consilier judeţean, Consiliul Judeţean Vâlcea;
Domnul Vintilă Chelcea – Primar al Oraşului Berbeşti.

Art.4. Directorul General al S.C.CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea va prezenta Consiliului Judeţean Vâlcea un raport privind
rezultatul acestor discuţii şi concluziile demersului.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, de către Secretarul judeţului, prin Compartimentul
Cancelarie, S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Vâlcea, precum şi persoanelor prevăzute la art.1 şi art.3, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi se aduce la
cunoştinţa publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea, precum şi pe pagina de Internet www.cjvalcea.ro.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 45, alin.(2), lit.”b”, 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.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
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Râmnicu Vâlcea,
Nr.109 din 30 septembrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind declararea de interes public judeţean a unui bun, concesionarea acestuia S.C. APAVIL S.A. Vâlcea
şi completarea Anexei 4-12 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apă şi canalizare nr.1 din 18.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 30 septembrie 2010 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.9809 din 20 septembrie 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.9810 din 20 septembrie 2010, şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit. „c” şi alin.(4) lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.3, alin.(3) şi art.7, pct.f), ale art.12 alin.(6) din Legea
nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.59 alin.(1)–(3)
din Ordonanţa Guvernului nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, 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 declară de interes public judeţean obiectivul de investiţii ‘’Reabilitare prize captare Brădişor’’, ale cărui date de
identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă concesionarea bunului prevăzut la art.1, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea.
Art.3 Se completează Anexa 4 – 12, cuprinzând Inventarul bunurilor publice, Consiliul Judeţean Vâlcea - Sistemul Brădişor, la
contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr.1 din 18.11.2008, cu modificările şi
completările ulterioare, cu bunul prevăzut la art.1.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre direcţiilor din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi Societăţii Comerciale “APAVIL” S.A. 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 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.110 din 30 septembrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind încetarea calităţii de membru şi numirea unui membru în Consiliul de Administraţie
al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 septembrie 2010, la care participă un număr de 31 consilieri
judeţeni din totalul de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.9958 din 23 septembrie 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Locală, înregistrat sub nr.9959 din 23 septembrie 2010,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’a’’ şi lit.’’d’’, alin.(2) lit.’’b’’ şi alin.(5) lit.’’a’’ pct.12 şi art.92 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.12 din Legea nr.15/1990,
privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi
cele ale art.85 alin.(1) lit.’’h’’ din Legea nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 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 Începând cu data adoptării prezentei hotârâri, domnului Ioan Filip îi încetează calitatea de membru în cadul Consiliului de
Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea.
Art.2 Domnul Cristian Dîrlescu se numeşte în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea.
Art.3 Prevederile pct.4 al art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.71 din 30 aprilie 2007, privind numirea Consiliului de
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Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, se modifică în mod corespunzător.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcţionale din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, precum şi
persoanelor prevăzute art.1 şi art.2, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site – ul
Consiliului Judeţean Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(5) coroborate cele ale 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. 111 din 30 septembrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 30 septembrie 2010, la care participă un număr de 31 consilieri judeţeni,
din totalul de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub numărul 10002 din 24
septembrie 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Locală, înregistrat sub numărul 10003 din 24 septembrie
2010, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând solicitarea Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea, înregistrată sub numărul 6530 din 23 iunie 2010;
În conformitate cu dispoziţiile art. 287 alin. (2) din Legea nr 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 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. – Domnul Remus Petrescu, consilier judeţean, se desemnează ca membru în Consiliul de Administraţie al Casei de
Asigurări de Sănătate Vâlcea.
Art. 2. – Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 80 din 27 noiembrie 2008 îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 3. - Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Administraţie
Locală, Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea, precum şi domnului Remus Petrescu, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (5), coroborate cu art. 98 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 19 voturi pentru, 13 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. 112 din 30 septembrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la S.C. CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VÂLCEA S.A.
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 30 septembrie 2010, 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. 9781 din 20 septembrie 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Locală înregistrat sub nr. 9782 din 20 septembrie 2010,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) lit. ’’a’’, alin (2) lit.’’d’’ şi art. 92 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, 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 desemnează domnul Nicu Spiridon, consilier judeţean, reprezentant al Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la S.C. CENTRUL DE AFACERI FLANDRA – VÂLCEA
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Art.2. Pe data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.40 din 3 septembrie 2004 privind numirea reprezentanţilor Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.
APAVIL S.A. Vâlcea, S.C.CET Govora – S.A. Râmnicu Vâlcea şi la S.C. CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VÂLCEA S.A.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcţionale din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, persoanei prevăzute la art.1 şi Societăţii Comerciale CENTRUL DE
AFACERI FLANDRA VÂLCEA S.A. 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. 45 alin.5 şi art.98 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 19 voturi pentru, 12 voturi împotrivă, 1 vot nul.
PREŞEDINTE,
ION CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
CONSTANTIN DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.113 din 30 septembrie 2010

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea şi alocarea unei sume
comunei Sineşti, precum şi rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiţii ale
Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetului Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti, modificarea Anexei nr.6.6 ’’
Programul lucrărilor de covoare bituminoase, la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.104 din 30.09.2010
şi aprobarea Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare publice cu paturi, pe anul 2010
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 29 octombrie 2010, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni
din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.11104 din 22 octombrie 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.11105 din 22 octombrie 2010, 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.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, ale pct.3 alin.(1) din Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului
public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.1043/2010, ale art.43 alin.(3) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr.241/2006, cu
modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile art.7 alin.(5) din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
preţurilor, tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobate prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr.65/2007 ;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea şi alocarea sumei de 20,0 mii
lei comunei Sineşti, pentru achiziţionare tâmplărie ferestre pentru Spitalul comunei Sineşti.
Art.2 (1) Se rectifică Bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2010, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.11
din 26 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr.1.
(2) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2010, privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea,
potrivit art.1 alin.(1) este prevăzută în anexele nr. 1.1-1.7.
Art.3 Se alocă Spitalului de Obstetrică Ginecologie Râmnicu Vâlcea suma de 28,43 mii lei, după cum urmează:
- 20,0 mii lei pentru decontarea cheltuielilor de refacere a hidroizolaţiei ;
- 8,43 mii lei pentru plata debitului restant către S.C. RELAD Internaţional.
Art.4(1) Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, ale Consiliului Judeţean
Vâlcea, pe anul 2010, potrivit anexei nr.2.
(2) Se rectifică Lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, ale
Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2010, potrivit anexei nr.2a .
Art.5 Se rectifică Bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti, pe anul 2010, potrivit anexei nr.3.
Art.6 Se modifică Anexa nr.6.6 - ’’ Programul lucrărilor de covoare bituminoase’’, la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.104 din 30.09.2010, potrivit anexei nr.4.
Art.7 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie Râmnicu Vâlcea, pentru perioada
august - decembrie 2010, potrivit anexelor nr. 5 şi 5.1-5.2.
Art.8 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, pentru perioada august - decembrie
2010, potrivit anexelor nr.6 şi 6.1-6.2.
Art.9 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie ’’ C. Anastasatu ’’ Mihăeşti, pentru perioada
august - decembrie 2010, potrivit anexelor nr.7 şi 7.1-7.2.
Art.10 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, pentru perioada august - decembrie 2010,
potrivit anexelor nr. 8 şi 8.1-8.2.
Art.11 Se suplimentează fondurile aprobate iniţial prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.104 din 30 septembrie 2010,
pentru realizare ’’ Documentaţie tehnică pentru transformarea mansardei în spaţii cu destinaţie medicală la Spitalul Judeţean de
Urgenţă Vâlcea ’’ cu suma de 30,0 mii lei.
Art.12 Anexele nr.1, 1.1-1.7, 2 şi 2 a, 3, 4, 5, 5.1 - 5.2, 6, 6.1-6.2, 7, 7.1-7.2, 8 , 8.1 - 8.2 fac parte integrantă din
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prezenta hotărâre.
Art.13 Se avizează utilizarea sumei de 46.977,44 lei de către S.C APAVIL S.A. Vâlcea din cota de dezvoltare, modernizare şi
retehnologizare pentru plata lucrărilor executate la obiectivul de investiţii ‘’ Alimentare cu apă a municipiului Drăgăşani ’’.
Art.14 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice,
Directorului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea 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 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 31 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.114 din 29 octombrie 2010
ANEXA nr. 1
la Hotărârea nr. 114/2010
BUGETUL PROPRIU AL JUDEŢULUI VÂLCEA, PE ANUL 2010

Denumirea indicatorilor

0.01
0.02
0.03
0.04

Program
actualizat
173,554.21
105,439.31
100,347.30
40,586.70

mii lei
Influenţe
(+,-)
41,266.30
0.00
0.00
0.00

0.05

0.00

0.00

1.02
01.02.01

0.00

0.00

0.06

40,586.70

0.00

4.02
04.02.01
04.02.04

40,586.70
31,754.70
8,832.00

0.00

0.07
5.02
05.02.50
06.02
06.02.02
0.09
7.02
07.02.01
07.02.02

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Cod

TOTAL VENITURI
I.VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIG. DIN CAPITAL
A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
CAPITAL DE LA PERS JURIDICE
Impozit pe profit
Impozit pe profit de la agentii economici
A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume alocate de D.G.F.P. pentru echilibrarea bugetelor locale
A1.3 ALTE IMPOZ PE VENIT, PROFIT SI CASTIG DIN CAPIT
Alte impoz pe venit, profit si castig din capit de la pers fizice
Alte impozite pe venit, profituri din capital
Impozit pe salarii
Cote defalcate din impozitul pe salarii
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
Impozite si taxe pe proprietate
Impozit pe cladiri
Impozit pe terenuri
Taxe judiciare de timbru,taxe de timbru pentru activitatea
notariala si alte taxe de timbru
Alte impozite si taxe pe proprietate
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
Sume defalcate din TVA
Sume defalcate din TVA pentru finant chelt descentralizate
la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti)
Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt descentraliz la
nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si secto
Sume defalcate din TVA pentru subventionarea energiei
termice livrate populatiei
Sume defalcate din TVA pentru sistemele centralizate de
producere si distributie a energiei termice
Sume defalcate din TVA pentru drumuri
Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii
Taxe hoteliere
Taxe pe servicii specifice
Impozit pe spectacole
Alte taxe pe servicii specifice
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor
sau pe desfasurarea de activitati
Taxa asupra mijloacelor de transport
Taxe si tarife pentru elib. de licente si autorizatii de functionare
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE
Alte impozite si taxe fiscale
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07.02.03

0.00

07.02.50
0.1
11.02

0.00
59,760.60
58,670.60

11.02.01

46,651.60

11.02.02

0.00

11.02.03

0.00

11.02.04

0.00

11.02.05
11.02.06
12.02
12.02.07
15.02
15.02.01
15.02.50

5,573.00
6,446.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

16.02

1,090.00

16.02.02
16.02.03

570.00
520.00

16.02.50

0.00

0.11
18.02

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

Program
rectificat
214,820.51
105,439.31
100,347.30
40,586.70
0.00
0.00
0.00
40,586.70
40,586.70
31,754.70
8,832.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,760.60
58,670.60
46,651.60
0.00
0.00
0.00
5,573.00
6,446.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

1,090.00
570.00
520.00
0.00
0.00
0.00

Alte impozite si taxe
C.VENITURI NEFISCALE
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE
Venituri din proprietate
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub
autoritatea consiliilor judetene si locale
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti
Venituri din concesiuni si inchirieri
Venituri din dividende
Alte venituri din proprietate
Venituri din dobanzi
Alte venituri din dobanzi
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
Venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din prestari de servicii
Contrib parintilor sau sustinat legali pt intret. copiilor in crese
Contrib persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
Taxe din activitati cadastrale si agricultura
Contributia lunara a parintilor pt intretinerea copiilor in
unitatile de protectie sociala
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata,
imputatii si despagubiri
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din taxe administrative, eliberari permise
Taxe extrajudiciare de timbru
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din amenzi si alte sanct.aplic potrivit dispozitiilor legale
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea
cu
intarziere a declaratiei de impozite si taxe
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si
alte sume constante odata cu confiscare potrivit legii
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Diverse venituri
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilit institutiilor publice
Venituri din ajutoare de stat recuperate
Alte venituri
Transferuri voluntare, altele decat subventiile
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
II. VENITURI DIN CAPITAL
Venituri din valorificarea unor bunuri
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Venituri din vanzarea locuintelor constr din fondurile statului
Venituri din privatizare
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
IV SUBVENTII
SUBVENTII DE ALTE NIVELE ALE ADMINISTR PUBLICE
Subventii de la bugetul de stat
A. De capital
Retehnologiz centralelor termice si electrice de termoficare
Investitii finantate partial din imprumuturi externe
Aeroporturi de interes local
Planuri si regulamente de urbanism
Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate
constructiilor de cvartale de locuinte noi
Finantarea progranului de pietruire a drumurilor comunale
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al
constructiilor existente cu destinatie de locuinta
Subventii bugetelor locale ptr.finantarea progr. Multif. POR 20
B. Curente
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale
necesare susţinerii proiectelor finanţate din FEN postaderare
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
Subventii primite din Fondul de interventie
Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor
de asistenta medico-sociale
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru
realizarea obiectivelor de investitii in turism
Subv. primite pentru finanţarea cheltuielilor privind distribuirea
produselor alimentare pentru persoanele defavorizate FEGA
Subventii de la bugetul de stat pt. finant. camerelor agricole
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11.02.50
0.12
0.13
30.02

0.00
5,092.01
4,173.01
4,173.01

30.02.01

170.00

30.02.03
30.02.05
30.02.08
30.02.50
31.02
31.02.03
0.14
33.02
33.02.08
33.02.10
33.02.12
33.02.24

0.00
3,813.01
190.00
0.00
0.00
0.00
919.00
27.00
0.00
0.00
0.00
0.00

33.02.27

7.00

33.02.28

10.00

33.02.50
34.02
34.02.02
34.02.50
35.02

10.00
0.00
0.00
0.00
19.00

35.02.01

5.00

35.02.02

0.00

35.02.03

0.00

35.02.50
36.02
36.02.05
36.02.11
36.02.50
37.02
37.02.01
37.02.50
0.15
39.02
39.02.01
39.02.03
39.02.04
39.02.07
0.17
0.18
42.02
0.19
42.02.01
42.02.03
42.02.04
42.02.05

14.00
873.00
0.00
0.00
873.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,688.90
59,688.90
59,688.90
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00

42.02.06

600.00

420209.01

600.00

42.02.10

0.00

42.02.19
0.2

0.00
59,088.90

42.02.20

1,694.00

42.02.21
42.02.28
42.02.29

56,180.00
0.00
0.00

42.02.35

316.00

42.02.40

0.00

42.02.42

148.90

42.02.44

750.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
5,092.01
4,173.01
4,173.01
170.00
0.00
3,813.01
190.00
0.00
0.00
0.00
919.00
27.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.00

0.00

10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
19.00
5.00
0.00

0.00

41,064.00
41,064.00
41,064.00
0.00

0.00
14.00
873.00
0.00
0.00
873.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,752.90
100,752.90
100,752.90
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
600.00

41,064.00

0.00
0.00
100,152.90
1,694.00
56,180.00
0.00
0.00
316.00
0.00
148.90
750.00

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru
achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare
Subventii de la administratii
Subventii pimite de la bugetele cons. Jud. pt protectia copilului
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre
bugetele locale, pt finantarea programelor pt ocuparea
temporara a f.m
Subventii primite de la alte buget locale pt institutiile de
asistenta sociala pt persoanele cu handicap
Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate
Fondul European de Dezvoltare Regională
TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice interne
Dobanzi aferente datoriei publice externe
Alte dobanzi
TITLUL IV SUBVENTII
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Actiuni de sanatate
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de
asistenta sociala pt. persoanele cu handicap
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pt
acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pt
finantarea unitatilor de asistenta medico-socială
Transferuri pentru finantarea camerelor agricole
Transferuri de capital
transferuri pentru reparatii la spitale
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne.
Programe cu finantare rambursabila
Programe PHARE si alte progr. cu finantare nerambursabila
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu
capital de stat
Programe de dezvoltare
Fond roman de dezvoltare sociala
Alte transferuri curente interne
Transf. din bugetul local către asoc. de dezvolt. intercomunit.
Transferuri pentru achitarea obligaţiilor restante ale
centralelor de termoficare
Transferuri curente în străinăt. (către organizaţii internaţionale)
Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale
Titlul VIII Proiecte cu finant din Fonduri ext. nerambursabile
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
Finantare nationala
Finantare de la Uniunea Europeana
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Burse
Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minorit nationale
altele decat cele care primescsubventii de la bugetul de stat
Asociaţii şi fundaţii
Actiuni cu caracter stintific social culturale
Sustinerea cultelor
Contributii la salarizarea personalului neclerical
TITLUL Xl CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU
FINANŢARE RAMBURSABILĂ
Cheltuieli aferente programelor cu finanţarea rambursabilă
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

42.02.46

41,064.00

43.02
43.02.01

0.00
0.00

43.02.04

0.00

43.02.07

0.00

45.02
45.02.01
49.02
1
10
20
30
30.01
30.02
30.03
40
40.03
50
50.04

8,426.00
8,426.00
173,554.21
171,543.41
41,199.71
44,997.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

202.30
202.30
41,266.30
41,237.30
0.00
-77.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

51

10,064.02

48.43

51.01
51.01.01
51.01.03
51.01.04

9,764.02
6,613.25
216.10
0.00

48.43
28.43
0.00
0.00

41,064.00
0.00
0.00

0.00

51.01.15

10,112.45
9,812.45
6,641.68
216.10
0.00
0.00

51.01.24

1,044.00

20.00

51.01.39

1,140.67

0.00

51.01.49
51.02
51.02.11
55
55.01
55.01.03
55.01.08

750.00
300.00
300.00
4,610.44
4,610.44
0.00
3,609.44

0.00

1,064.00

41,064.00
41,064.00
0.00
0.00

1,140.67
750.00
300.00
300.00
45,674.44
45,674.44
0.00
3,609.44
0.00
0.00
0.00
10.00
991.00

55.01.12
55.01.13
55.01.15
55.01.18
55.01.42

10.00
991.00

0.00

55.01.54

0.00

41,064.00

55.02
55.02.01
56
56.01
56.01.01
56.01.02
57
57.02
57.02.01
57.02.02
57.02.04
59
59.01

0.00
0.00
10,120.00
10,120.00
1,694.00
8,426.00
56,180.00
56,180.00
56,180.00
0.00
0.00
4,372.00
0.00

0.00
0.00
202.30
202.30
0.00
202.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

59.04

5.00

0.00

59.11
59.22
59.12
59.15

9.00
52.00
50.00
4,256.00

0.00
0.00
0.00
0.00

5.00
9.00
52.00
50.00
4,256.00

29.00
29.00

0.00
0.00
2,039.80
2,039.20

65
65.01
70
71
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0.00
8,628.30
8,628.30
214,820.51
212,780.71
41,199.71
44,919.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,010.80
2,010.20

41,064.00
0.00
0.00
10,322.30
10,322.30
1,694.00
8,628.30
56,180.00
56,180.00
56,180.00
0.00
0.00
4,372.00
0.00

Active fixe(inclusiv reparatii capitale)
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE
Active finaciare
Participare la capitalul social al societatilor comerciale
OPERATIUNI FINACIARE
TITLUL XV IMPRUMUTURI
Imprumuturi pt institutii si servicii publice sau activitati finantate
integral din venituri proprii
Alte imprumuturi
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE
Rambursari de credite externe
Rambursari de credite interne
TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
Transferuri interne
Programe PHARE şi alte progr. cu finanţare nerambursabilă
Alte transferuri curente interne
Transferuri din bugetul local către asoc de dezvolt intercomunit
Transf. curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)
Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in natura
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL X ACTIVE NEFINACIARE
Active fixe (iclusiv reparatii capitale)
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
TITLU XI ACTIVE FINANCIARE
Active financiare
Participare la capitalul social al societatilor comerciale
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE
Rambursari de credite externe
Rambursari de credite interne
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
Din total capitol:
Autoritati executive si legislative
Autoritati executive
Alte servicii publice generale
CHELTUIELI CURENTE
TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pt
acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe (iclusiv reparatii capitale)
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.03
71.01.30
72
72.01
72.01.01
79
80

2,010.20
600.00
468.16
291.60
650.44
0.60
0.60
0.60
0.00
0.00

29.00
0.00
0.00
0.00
29.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

80.03

0.00

0.00

80.3
81
81.01
81.02

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

85

0.00

0.00

0.00
10,994.53
10,519.13
6,614.51
2,566.74

0.00
-78.43
-78.43

85.01
51.02
1
10
20
51
51.01
51.01.01
55
55.01
55.01.08
55.01.18
55.01.42
55.02
55.02.01
57
57.02
57.02.01
57.02.04
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.03
71.01.30
72
72.01
72.01.01
79
81
81.01
81.02
85.02

10.00
10.00
1,327.88
1,327.88
326.88
10.00
991.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
475.40
474.80
474.80
0.00
0.00
291.60
183.20
0.60
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

51.02.01
51.02.01.03
54.02
1
10
20
50
50.04

10,994.53
10,994.53
1,953.60
1,953.60
23.70
52.30
0.00
0.00
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-78.43

10.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

-78.43
-78.43
20.00
20.00

0.00

51

1,877.60

20.00

51.01
51.01.01

1,877.60
833.60

20.00

51.01.24

1,044.00

70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.03

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

20.00

2,039.20
600.00
468.16
291.60
679.44
0.60
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,916.10
10,440.70
6,614.51
2,488.31
10.00
10.00
10.00
1,327.88
1,327.88
326.88
10.00
991.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
475.40
474.80
474.80
0.00
0.00
291.60
183.20
0.60
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,916.10
10,916.10
1,973.60
1,973.60
23.70
52.30
0.00
0.00
1,897.60
1,897.60
833.60
1,064.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Alte active fixe
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
Din total capitol:
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/
garantate de stat
Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/
garantate de administratiile publice locale
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor
Alte servicii publice generale
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL III DOBANZI
Dobanzi aferente datoriei publice interne
Dobanzi aferente datoriei publice externe
Alte dobanzi
Transf. cu caracter general intre dif. nivele ale administratiei
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pt finantarea
centrelor de zi pt protectia copilului
Transferuri din bugetele locale pt institutiile de asistenta
sociala pt persoanele cu handicap
Din total capitol:
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pt finantarea
centrelor de zi pt protectia copilului
Transferuri din bugetele locale pt institutiile de asistenta
sociala pt persoanele cu handicap
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
Aparare
CHELTUIELI CURENTE
TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe (iclusiv reparatii capitale)
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
OPERATIUNI FINANCIARE
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE
Rambursari de credite externe
Rambursari de credite interne
Aparare nationala
Ordine publica si siguranta nationala
CHELTUIELI CURENTE
TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe (iclusiv reparatii capitale)
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Din total capitol:
Ordine publica
Politie comunitara
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectia civila
nonmilitara)
Invatamant
CHELTUIELI CURENTE
TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice

71.01.30
85.02
54.02.05

0.00
0.00
0.00
0.00

54.02.06

0.00

54.02.07

0.00

54.02.10
54.02.50
55.02
1
30
30.01
30.02
30.03
56.02
1

833.60
1,120.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

20.00

0.00
0.00

51

0.00

51.01

0.00

0.00
0.00

51.01.14

0.00

51.01.15

0.00
0.00

56.02.06

0.00

56.02.07
57.02
57.02.01
84
85.01
60.02
1
10
20
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.03
71.01.30
79
81
81.01
81.02
60.02.02
61.02
1
10
20
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.03
71.01.30

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
183.20
183.20

0.00
0.00

183.20
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

183.20
163.20
158.20

0.00
1.00

158.20
5.00
5.00
5.00

1.00
-1.00
-1.00
-1.00

0.00
5.00

-1.00

61.02.03
61.02.03.04
61.02.05
65.02
1
10
20
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0.00
833.60
1,140.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

163.20
14,588.44
14,588.44
5,456.51
9,116.93

51

0.00

51.01
51.01.01

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
183.20
183.20
0.00
183.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
183.20
163.20
159.20
0.00
159.20
4.00
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
163.20
14,588.44
14,588.44
5,456.51
9,116.93
0.00
0.00
0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. TRANSFERURI INTERNE
Programe PHARE si alte progr. cu finantare nerambursabila
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in natura
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI
Burse
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe (inclusiv reparatii capitale )
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Din total capitol:
Invatamant prescolar si primar
Invatamant prescolar
Invatamant primar
Invatamant secundar
Invatamant secundar inferior
Invatamant secundar superior
Invatamant profesional
Invatamant postliceal
Invatamant nedefinibil prin nivel
Invatamant special
Servicii auxiliare pentru educatie
Internate si cantine pentru elevi
Alte sevicii auxiliare
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
Sanatate
CHELTUIELI CURENTE
TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Actiuni de sanatate
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judetene pentru
finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
Transferuri de capital
transferuri pentru reparatii la spitale
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
Transferuri interne
Programe PHARE si alte progr. cu finantare nerambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe (inclusiv reparatii capitale )
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Din total capitol:
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
Spitale generale
Unitati medico-sociale
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
Alte institutii si actiuni sanitare
Cultura, recreere si religie
CHELTUIELI CURENTE
TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL ll BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Alte transferuri
Transferuri interne
Programe PHARE si alte progr. cu finantare nerambursabila
Alte transferuri curente
Titlul VIII Proiecte cu finant din Fonduri ext. nerambursabile

55
55.01
55.01.08
57
57.02
57.02.02
57.02.04
59
59.01
59.22
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.03
71.01.30
NULL
65.02.03
65.02.03.01
65.02.03.02
65.02.04
65.02.04.01
65.02.04.02
65.02.04.03
65.02.05
65.02.07
65.02.07.04
65.02.11
65.02.11.03
65.02.11.30
65.02.50
66.02
1
10
20

10.00
10.00
10.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
7,281.60
1,706.00
5,575.60

7,271.84
7,291.84

15.00
1,287.90
1,267.90

58.43
28.43

51

857.10

28.43

51.01
51.01.01
51.01.03

557.10
25.00
216.10

28.43
28.43

51.01.39

316.00

51.02
51.02.11
55
55.01
55.01.08
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.03
71.01.30
NULL
66.02.06
66.02.06.01
66.02.06.03
66.02.50
66.02.50.50
67.02
1
10
20

300.00
300.00
410.80
410.80
410.80
20.00
20.00
20.00

30.00
30.00
30.00

20.00

30.00

1,187.90
871.90
316.00
100.00
100.00
12,678.35
12,651.35
1,870.00
397.88

28.43
28.43

18

0.00
0.00

30.00
30.00
202.30
202.30

51

5,380.65

0.00

51.01
51.01.01
55
55.01
55.01.08
55.01.18
56

5,380.65
5,380.65
635.82
635.82
635.82
0.00
0.00

0.00

202.30

10.00
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,281.60
1,706.00
5,575.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,271.84
7,291.84
0.00
0.00
0.00
15.00
1,346.33
1,296.33
0.00
0.00
885.53
585.53
53.43
216.10
316.00
300.00
300.00
410.80
410.80
410.80
50.00
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
1,216.33
900.33
316.00
130.00
130.00
12,880.65
12,853.65
1,870.00
397.88
5,380.65
5,380.65
5,380.65
635.82
635.82
635.82
0.00
202.30

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
Finantare nationala
Finantare de la Uniunea Europeana
TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale în natură
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI
Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minorit nationale
altele decat cele care primescsubventii de la bugetul de stat
Asociaţii şi fundaţii
Sustinerea cultelor
Contributii la salarizarea personalului neclerical
Acţiuni cu caracter ştinţiific şi social cultural
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe (inclusiv reparatii capitale )
Constructii
Masini,echipamente si mijloace transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
Din total capitol:
Servicii culturale
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
Muzee
Institutii publice de spectacole si concerte
Scoli populare de arta si meserii
Case de cultura
Camine culturale
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
Alte servicii culturale
Servicii recreative si sportive
Sport
Tineret
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze
sportive si de agrement
Servicii religioase
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei
Asigurari si asistenta sociala
CHELTUIELI CURENTE
TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judetene pentru
finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. TRANSFERURI INTERNE
Programe cu finantare rambursabila
Programe PHARE si alte progr. cu finantare nerambursabila
Alte transferuri curente interne
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale (rd.396)
Ajutoare sociale numerar
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI
Asociatii si fundatii
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe (inclusiv reparatii capitale )
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Plăţi efectuate în anii preced. şi recuperate în anul curent
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
Din total capitol:
Asistenta acordata persoanelor in varsta
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

56.01
56.01.01
56.01.02
57
57.02
57.02.01
57.02.04
59
59.04
59.11
59.12
59.15
59.22
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.03
71.01.30
85
85.02
NULL
67.02.03
67.02.03.02
67.02.03.03
67.02.03.04
67.02.03.05
67.02.03.06
67.02.03.07
67.02.03.08
67.02.03.12
67.02.03.30
67.02.05
67.02.05.01
67.02.05.02

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
202.30

0.00
4,367.00
5.00

47.00
9.00
6.00
3.00

5.00
9.00
50.00
4,256.00
47.00
27.00
27.00
27.00
0.00
0.00
0.00
27.00
0.00
0.00
0.00
7,790.53
2,362.88
2,804.15
1,141.00
479.50
0.00
0.00
956.00
0.00
47.00
9.00
6.00
3.00

4,256.00
622.82
97,441.45
97,241.65
27,234.99
13,001.99

0.00
4,256.00
825.12
97,441.45
97,241.65
27,234.99
13,001.99

9.00
50.00
4,256.00
47.00
27.00
27.00
27.00

0.00
27.00

7,790.53
2,362.88
2,804.15
1,141.00
479.50

956.00

67.02.05.03
67.02.06
67.02.50
68.02
1
10
20

19

202.30
0.00
202.30
0.00
0.00
0.00
0.00
4,367.00

202.30
0.00
0.00

51

824.67

0.00

51.01
51.01.04

824.67

0.00

51.01.39

824.67

55
55.01
55.01.03
55.01.08
55.01.18
57
57.02
57.02.01
57.02.04
59
59.11
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.03
71.01.30
85
85.02
NULL
68.02.04
68.02.05

0.00
0.00
0.00
56,180.00
56,180.00
56,180.00
0.00
0.00
199.80
199.80
199.80
0.00
184.80
0.00
15.00
0.00
0.00

0.00
0.00

824.67
824.67
0.00
824.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,180.00
56,180.00
56,180.00
0.00
0.00
0.00
199.80
199.80
199.80
0.00
184.80
0.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate
Asistenta sociala pentru familie si copii
Ajutoare pentru locuinte
Crese
Prevenirea excluderii sociale
Ajutor social
Cantine de ajutor social
Unitati de asistenta medico-sociale
Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale
Locuinte,servicii si dezvoltare publica
CHELTUIELI CURENTE
TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. TRANSFERURI INTERNE
Programe PHARE si alte progr. cu finantare nerambursabila
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale
cu capital de stat
Alte transferuri curente interne
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe (inclusiv reparatii capitale )
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
Din total capitol:
Locuinte
Dezvoltarea sistemului de locuinte
Alte cheltuieli in domeniul locuntelor
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
Alimentare cu apa
Amenajari hidrotehnice
Iluminat public si electrificari rurale
Alimentare cu gaze naturale in localitati
Alte servicii in domeniile locuintelor,serviciilor si
dezvoltarii comunale
Combustibil şi energie
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. TRANSFERURI INTERNE
Programe PHARE si alte progr. cu finantare nerambursabila
Investitii ale regiilor auton si societ comerciale cu capit de stat
Transferuri pentru achitarea obligaţiilor restante ale
centralelor de termoficare
Din total capitol:
Energie termică
Agricultura,silvicultura,piscicultura si vanatoare
CHELTUIELI CURENTE
TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Transferuri pentru finantarea camerelor agricole
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. TRANSFERURI INTERNE
Programe PHARE si alte progr. cu finantare nerambursabila
Alte transferuri curente interne
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe (inclusiv reparatii capitale )
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Agricultura
Protectia plantelor si carantina fitosanitara

68.02.05.02
68.02.06
68.02.10
68.02.11
68.02.15
68.02.15.01
68.02.15.02
68.02.12
68.02.50.01
70.02
1
10
20

96,616.78

824.67
115.00
0.00

0.00
0.00

51
51.01
51.01.01
55
55.01
55.01.08

0.00
0.00

55.01.12

0.00

55.01.18
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.03
71.01.30
85.01
NULL
70.02.03
70.02.03.01
70.02.03.30
70.02.05
70.02.05.01
70.02.05.02
70.02.06
70.02.07

0.00
115.00
115.00
115.00
0.00

70.02.50

50.00

81.02
1
55
55.01
55.01.08
55.01.12

0.00
0.00
0.00

115.00

65.00
65.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
115.00
115.00
115.00
0.00
0.00
0.00
115.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65.00
65.00
0.00
0.00
0.00

41,064.00
41,064.00
41,064.00
41,064.00

50.00
41,064.00
41,064.00
41,064.00
41,064.00

41,064.00

41,064.00

41,064.00
0.00
0.00

41,064.00
1,434.94
1,434.94
0.00
0.00

0.00

55.01.54

0.00

NULL
81.02.06
83.02
1
10
20

0.00
1,434.94
1,434.94
0.00
0.00

51

1,114.00

0.00

1,114.00
364.00
750.00
320.94
320.94
320.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,434.94
364.00

0.00

51.01
51.01.01
51.01.49
55
55.01
55.01.08
55.01.18
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.03
71.01.30
83.02.03
83.02.03.03

20

0.00
0.00

0.00
96,616.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
824.67
0.00
115.00
0.00
0.00
0.00

1,114.00
1,114.00
364.00
750.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,434.94
364.00

Camere agricole
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii
Transporturi
CHELTUIELI CURENTE
TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL IV SUBVENTII
Subventii pt acoperirea diferentelor de pret si tarif
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
Transferuri interne
Programe PHARE şi alte progr. cu finanţare nerambursabilă
Alte transferuri curente interne
Transferuri din bugetul loc. către asoc. de dezvolt intercomunit.
Titlul VIII Proiecte cu finant din Fonduri externe neramburs.
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
Finantare nationala
Finantare de la Uniunea Europeana
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe (inclusiv reparatii capitale )
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE
Active financiare
Participare la capitalul social al societatilor comerciale
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
Din total capitol:
Transport rutier
Drumuri si poduri
Transport in comun
Strazi
Transport aerian
Aviatia civila
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
EXCEDENT/DEFICIT

83.02.03.07
83.02.03.30
84.02
1
10
20
40
40.03
55
55.01
55.01.08
55.01.18
55.01.42
56
56.01
56.01.01
56.01.02
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.03
71.01.30
72
72.01
72.01.01
85
85.02

750.00
320.94
32,713.60
31,545.00

84.02.03
84.02.03.01
84.02.03.02
84.02.03.03
84.02.06
84.02.06.02
84.02.50

32,713.60
32,713.60

0.00
0.00

19,520.00

1,905.00
1,905.00
1,905.00
0.00
0.00
10,120.00
10,120.00
1,694.00
8,426.00
1,168.60
1,168.60
1,168.60
600.00
283.36
285.24

0.00
0.00

0.00

750.00
320.94
32,713.60
31,545.00
0.00
19,520.00
0.00
0.00
1,905.00
1,905.00
1,905.00
0.00
0.00
10,120.00
10,120.00
1,694.00
8,426.00
1,168.60
1,168.60
1,168.60
600.00
283.36
0.00
285.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,713.60
32,713.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

PREŞEDINTE,
Ion Cîlea
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în baza cărora se
evaluează în lei, arenda, exprimată în natură,pentru anul 2011
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 octombrie 2010, la care participă un număr de 30 consilieri
judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.10952 din 19 octombrie 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.10953 din 19 octombrie 2010, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vâlcea, înregistată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.10417/R
din data de 05.10.2010;
În conformitate cu prevederile art.62, alin.(1) din Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal, 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 stabilesc preţurile medii ale produselor agricole, în baza cărora se evaluează în lei, arenda, exprimată în natură, pentru
anul 2011, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice, precum
şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice 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.45, alin.(2), lit.”c”, coroborate cu ale art.98 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.
PREŞEDINTE
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
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Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.115 din 29 octombrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea destinaţiei unor sume repartizate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.21 din 25 martie
2010, cu modificările şi completările ulterioare şi repartizarea unor sume din cota de 22% din impozitul pe venit încasat la
bugetul de stat la nivelul judeţului Vâlcea, aflată în contul deschis pe seama Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea,
în vederea susţinerii programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură, care necesită
cofinanţare locală, unor unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 2010

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 octombrie 2010 la care participă un număr de 30 consilieri
judeţeni din numărul totalul de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.11106 din 22 octombrie 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.11107 din 22 octombrie 2010, şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.33, alin.(3), lit.”b” din Legea privind finanţele publice locale, nr.273/2006, 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(1) Suma de 151,0 mii lei, repartizată oraşului Horezu pentru unele obiective de investiţii se va utiliza, după cum urmează:
- suma de 11,0 mii lei de la obiectivul ’’ Reabilitare casă de cultură -PNDR ’’, suma de 22,0 mii lei de la obiectivul ’’ Centrul de zi
pentru copii Săliştea ’’ şi suma de 1,0 mii lei de la obiectivul ’’ Promovarea produselor şi evenimentelor turistice din zona depresionară
Horezu ’’ se vor utiliza pentru obiectivul ’’ Reabilitare - anvelopare termică a blocurilor de locuinţe O.1, O.2, O.6, R.1, R.2 şi G din
oraşul Horezu ’’ ;
- suma de 17,0 mii lei de la obiectivul ’’ Centrul de zi pentru copii Săliştea ’’ şi suma de 100,0 mii lei de la obiectivul ’’ Reabilitare
şi modernizare ambulatoriu Spital Horezu ’’ se vor utiliza pentru obiectivul de investiţii ’’ Reabilitare parţială sistem de alimentare cu
apă Horezu ’’.
(2) Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.21 din 25 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică în mod corespunzător.
Art.2 Se repartizează unele sume din cota de 22% din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul judeţului Vâlcea,
aflată în contul deschis pe seama Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea susţinerii programelor de dezvoltare
locală şi pentru proiecte de infrastructură, care necesită cofinanţare locală, unor unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 2010, după
cum urmează:
1. 250, 0 mii lei oraşului Călimăneşti, pentru acoperirea Certificatului de plată, în vederea asigurării cofinanţării lucrărilor la
obiectivul de investiţii ’’Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia Călimăneşti’’.
2. 100,0 mii lei comunei Nicolae Bălcescu, pentru asigurarea cofinanţării proiectului ’’ Reabilitare Sediu Staţionar Stoiceni ’’.
3. 100,0 mii lei comunei Fârtăţeşti pentru asigurarea cofinanţării la obiectivul de investiţii ’’ Construire bază sportivă
multifuncţională tip 2 în satul Dozeşti ’’.
4. 100,0 mii lei comunei Ştefăneşti pentru asigurarea cofinanţării la obiectivul de investiţii ’’Construire sală de sport în comuna
Ştefăneşti ’’.
5. 50,0 mii lei comunei Roeşti, pentru a fi utilizată în vederea decontării lucrărilor la obiectivul de investiţii ’’ Reabilitare Şcoală
cu clasele l-Vlll Cueni ’’.
6. 100,0 mii lei comunei Scundu, în vederea decontării lucrărilor la obiectivul de investiţii ’’ Reparaţii capitale Şcoala
coordonatoare cu clasele l-Vlll Scundu ’’.
7. 100,0 mii lei comunei Diculeşti, pentru a fi utilizată în vederea decontării lucrărilor la obiectivul ’’ Reparaţii capitale Şcoala cu
clasele l-Vlll Băbeni Olteţu – Diculeşti ’’.
8. 50,0 mii lei comunei Livezi, pentru a fi utilizată în vederea decontării lucrărilor la obiectivul ’’Modernizare şi asfaltare DC 74 A ’’.
9. 50,0 mii lei comunei Cîineni pentru asigurarea cofinanţării la realizarea lucrărilor din cadrul proiectului ’’ Amplasare sistem care
utilizează energie solară, energie termică, energie geotermală şi energie eoliană, la sediu Primărie, Şcoala cu clasele l-Vlll Grebleşti şi
Şcoala Câinenii Mici ’’.
10. 80,0 mii lei comunei Oteşani, pentru asigurarea cofinanţării la obiectivul de investiţii ’’ Reabilitare şi modernizare cămin
cultural Cârstăneşti ’’.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice şi
Directorului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul 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.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 22 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 9 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
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Nr.116 din 29 octombrie 2010

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind asocierea Judeţului Vâlcea cu localităţi din judeţ, în vederea înfiinţării Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 29 octombrie 2010, la care au participat un număr de 30 consilieri
judeţeni, din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată cu nr. 11.141/ 22.10.2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe, înregistrat cu nr. 11.142/ 22.10.2010,
precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Văzând adresa Ministerului Justiţiei nr. 7.820/ R/ 3.09.2010 privind disponibilitatea denumirii „Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea”;
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) şi alin. (2), ale art. 12 alin (1), ale art. 36, alin. (2) lit. d) şi e), ale alin. (7) lit. a), ale
art. 91, alin. (1) lit. d şi e, ale alin. (5) lit. a), pct. 13 şi ale alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 8, alin (2) lit. c), ale art. 10. alin. (1)-(4), (7) şi (8) din
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art. 1, alin. (2), ale art.
2, alin. (1) şi ale art. 6, alin. (1) şi (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/ 2006, cu modificările şi completările
ulterioare, cu cele ale art. 1, alin. (4) şi ale art. 2, alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 855/ 2008 pentru aprobarea actului
constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice,
1
cu cele ale art. 24. alin. (1 ) şi ale art. 35 alin (3) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/ 2006, cu modificările şi completările
ulterioare şi cu cele ale art. 4, ale art. 5, alin. (1), ale art. 6, alin. (1) şi ale art. 7, alin. (1) şi (2) din Ordonanţa nr. 26/ 2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) şi ale art. 115 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă asocierea judeţului Vâlcea cu localităţi din judeţ, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea, în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării,
monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităţilor pe raza de competenţă a unităţilor
administrativ-teritoriale membre, precum şi al realizării în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional
destinate înfiinţării, modernizării şi/ sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente acestui serviciu.
Art.2. Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a
Localităţilor din Judeţul Vâlcea prevăzute în Anexa nr. 1 şi în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se mandatează d-l Ion Cîlea, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, să semneze Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea.
Art.4. Se desemnează domnul Ion CÎLEA, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, să reprezinte judeţul Vâlcea în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea.
Art.5. Se aprobă contribuţia în numerar a judeţului Vâlcea la constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea, în sumă de 600 lei.
Art.6. Se aprobă darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a
Localităţilor din Judeţul Vâlcea, pe o perioadă de 5 ani, a spaţiului situat în incinta Consiliului Judeţean Vâlcea din municipiul Râmnicu
Vâlcea, strada General Praporgescu, nr. 1, judeţul Vâlcea, biroul nr. 69.
Art.7. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea va suporta
cheltuielile aferente spaţiilor date în folosinţă gratuită, prevăzute la art. 6, respectiv cele privind utilităţile, întreţinerea şi funcţionarea,
inclusiv cele privind asigurarea pazei.
Art.8. Predarea-preluarea spaţiului prevăzut la art. 6 se va face în termen de 60 de zile, pe bază de protocol încheiat între
Consiliul Judeţean Vâlcea şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea.
Art.9. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea precum şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, precum şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, şi va asigura publicarea acesteia pe portalul
Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 alin (1) şi ale art. 98 coroborate cu cele ale art. 45 alin (2)
lit. f. coroborate cu cele ale 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.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr.117 din 29 octombrie 2010
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ANEXA NR. 1
la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea/ Consiliului Local al Municipiului/ Oraşului/ Comunei……… nr/2010

ACTUL CONSTITUTIV
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea
Asociaţii
1.Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu, nr. 1,
judeţul Vâlcea, cod poştal 240595, reprezentat de Ion CÎLEA, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean, legal împuternicit în
acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea, nr. ………./2010;
2.Municipiul …, prin Consiliul Local al Municipiului…………., cu sediul în municipiul……….., str……… nr…, judeţul Vâlcea, cod
poştal ………., reprezentat de …, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
…, nr……./2010;
3.Oraşul…….., prin Consiliul Local al Oraşului ………, cu sediul în oraşul ………, str. …, nr. … , judeţul Vâlcea, cod poştal… ,
reprezentat de …………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului……… , nr.
……/2010;
4.Comuna …..., prin Consiliul Local al Comunei …………………, cu sediul în comuna ………….., str. ……………, nr……, judeţul
Vâlcea, cod poştal ………, reprezentat de……………., în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local al Comunei ……….. nr…....../2010
denumiţi colectiv asociaţii şi individual asociatul, în baza hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea şi a hotărârilor consiliilor locale, în
mod liber şi de comun acord, îşi exprimă voinţa de a se asocia şi de a înfiinţa Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea, denumită în continuare Asociaţia, în conformitate cu prevederile Legii
administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de
utilităţi publice nr. 51/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/ 2006, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 855/ 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutuluicadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, precum şi ale Ordonanţei
Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Asociaţia este persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică.
În înţelesul prezentului Act Constitutiv, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural
şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context, iar termenii şi noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează:
a) asociat - unitatea administrativ-teritorială membră a Asociaţiei;
b) autoritate locală deliberativă - Consiliul Judeţean Vâlcea şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea
c) serviciu - serviciul comunitar de utilităţi publice de salubrizare a localităţilor, care este definit ca totalitatea acţiunilor şi
activităţilor reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general ale colectivităţilor locale, care
cuprinde următoarele activităţi:
I). precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere,
cu excepţia celor cu regim special;
II). sortarea deşeurilor municipale;
III). organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;
IV). depozitarea controlată a deşeurilor municipale;
V). înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora;
VI). măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
VII). curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
VIII). colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj;
IX). colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi
economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.);
X). colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei;
XI). colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din gospodăriile populaţiei, generate de
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor/ apartamentelor proprietate individuală;
XII). dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.
II. Denumirea Asociaţiei
(1) Denumirea Asociaţiei este "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din
Judeţul Vâlcea", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. ……/ 2010, eliberată de Ministerul Justiţiei.
(2) Asociaţia va avea ştampilă şi însemne proprii.
III.Sediul Asociaţiei
(1) Sediul Asociaţiei este în România, în municipiul Râmnicu Vâlcea,str.General Praporgescu, nr.1, judeţul Vâlcea, cod poştal 240595.
(2) Sediul Asociaţiei poate fi schimbat pe raza oricărei unităţi administrativ-teritoriale asociate în baza hotărârii Adunării
Generale a Asociaţiei.
IV.Durata de funcţionare a Asociaţiei
Asociaţia este constituită şi va funcţiona pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.
V.Scopul Asociaţiei
(1) Asociaţia este constituită în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în
comun a Serviciului de salubrizare a localităţilor pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale asociate, precum şi pentru
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realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/ sau
dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiilor de dezvoltare a acestuia.
(2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza în baza mai multor contracte de delegare a
gestiunii, atribuite operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legilor speciale
aplicabile.
VI.Patrimoniul Asociaţiei
(1) Patrimoniul Asociaţiei este compus din patrimoniul iniţial, pe de o parte, şi din patrimoniul pe care părţile îl vor da în
administrare pentru exercitarea competenţelor legate de gestiunea Serviciului, în condiţiile prevăzute de lege, pe de altă parte.
(2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de ……… lei, constituit din contribuţia în numerar a asociaţilor, după cum urmează:
Nr. crt.
Suma
Asociatul
1.
600 lei
Judeţul Vâlcea
2.
300 lei
Municipiul ………………
3.
250 lei
Oraşul ………………
4.
200 lei
Comuna ………………
TOTAL
….000 lei
(3) Sursele de venit al Asociaţiei sunt următoarele:
a). contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale membre;
b). dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
c). donaţii, sponsorizări sau legate;
d). orice alte surse de venit prevăzute de lege sau de Statutul Asociaţiei.
(4) Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice directe.
VII). Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei
(1) Asociaţia are următoarele organe de conducere, administrare şi control:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Director;
c) Comisia de Cenzori.
Organizarea şi funcţionarea organelor de conducere, administrare şi control sunt stabilite prin Statutul Asociaţiei.
(2) Adunarea Generală
Adunarea Generală este organul de conducere a Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi prin hotărâre a
autorităţilor deliberative ale acestora.
Au calitatea de membri ai primei Adunări Generale:
- d-l Ion CÎLEA, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, desemnat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. ……/
……….2010;
- d-na/ d-l ……, primarul municipiului ……, desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului …… nr. ……/ …….2010;
- d-na/ d-l ……, primarul oraşului ……, desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului ………… nr. ……/ ……….2010;
- d-na/ d-l …, primarul comunei ….., desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei ………… nr. ……/ ……….2010.
Adunarea Generală alege dintre membrii săi Preşedintele Asociaţiei, care are atribuţiile prevăzute în Statutul Asociaţiei şi care
reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel.
(3) Consiliul Director
Consiliul Director este organul executiv de conducere a Asociaţiei, format din Preşedintele Asociaţiei şi încă 6 membri (un
reprezentant al unui municipiu, doi reprezentanţi ai unor oraşe şi trei reprezentanţi ai comunelor asociate) numiţi de Adunarea
Generală pe o perioadă de 4 ani.
Preşedintele Asociaţiei este şi Preşedintele Consiliului Director.
Componenţa Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea tuturor membrilor Asociaţiei prin utilizarea principiului
reprezentării prin rotaţie.
Sunt numiţi în calitate de membri ai primului Consiliu Director:
- d-na/ d-l ………………, [datele de identificare: numele, prenumele, cetăţenia, data naşterii, domiciliul, titular al b.i./ c.i. seria ……
nr. …………, eliberat(ă) de …………… la data de ………………] - Preşedintele Asociaţiei;
- d-na/ d-l ………………, [datele de identificare: numele, prenumele, cetăţenia, data naşterii, domiciliul, titular al b.i./ c.i. seria ……
nr. …………, eliberat(ă) de …………… la data de ………………];
- d-na/ d-l ………………, [datele de identificare: numele, prenumele, cetăţenia, data naşterii, domiciliul, titular al b.i./ c.i. seria ……
nr. …………, eliberat(ă) de …………… la data de ………………].
(4) Comisia de Cenzori a Asociaţiei
Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de Comisia de Cenzori, care este formată din minim 3 membri numiţi de
Adunarea Generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.
Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
Membrii Comisiei de Cenzori pot fi persoane din afara asociaţiei.
Primii membri ai Comisiei de Cenzori a Asociaţiei sunt:
- d-na/ d-l ………………, [datele de identificare: numele, prenumele, cetăţenia, data naşterii, domiciliul, titular al b.i./ c.i. seria ……
nr. …………, eliberat(ă) de …………… la data de ………………];
- d-na/ d-l ………………, [datele de identificare: numele, prenumele, cetăţenia, data naşterii, domiciliul, titular al b.i./ c.i. seria ……
nr. …………, eliberat(ă) de …………… la data de ………………];
- d-na/ d-l ………………, [datele de identificare: numele, prenumele, cetăţenia, data naşterii, domiciliul, titular al b.i./ c.i. seria ……
nr. …………, eliberat(ă) de …………… la data de ………………].
(5) Aparatul tehnic
Pentru realizarea obiectivelor proprii, Adunarea Generală înfiinţează un aparat tehnic, finanţat din resursele Asociaţiei.
Organizarea şi modul de funcţionare ale aparatului tehnic sunt stabilite prin Statutul Asociaţiei.
VIII). Împuternicire
Pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice a Asociaţiei se împuterniceşte d-l Ion CÎLEA, Preşedintele
Consiliului Judeţean Vâlcea, cetăţean român, [datele de identificare: numele, prenumele, cetăţenia, data naşterii, domiciliul, titular al
b.i./ c.i. seria …… nr. …………, eliberat(ă) de …………… la data de………………] sau orice persoană pe care şi-o va substitui acesta.
Prezentul Act Constitutiv a fost redactat şi semnat în ……………… (……) exemplare originale, azi, data autentificării.
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ASOCIAŢII:
Nr. crt.

Unitatea
administrativ-teritorială asociată, prin

1.

Judeţul Vâlcea, prin Consiliul
Judeţean Vâlcea

2.

Municipiul ………………, prin
Consiliul Local al Municipiului
………………

3.

Oraşul ………………, prin Consiliul
Local al Oraşului ………………

4.

Comuna ………………, prin Consiliul
Local al Comunei ………………

Reprezentată de
(funcţia, prenumele şi numele)
împuternicit prin
Preşedinte,
Ion CÎLEA,
împuternicit prin
H.C.J. nr. ……/ ……….2010
Primar,
………………,
împuternicit prin
H.C.L. nr. ……/ ……….2010
Primar,
………………,
împuternicit prin
H.C.L. nr. ……/ ……….2010
Primar,
………………,
împuternicit prin
H.C.L. nr. ……/ ……….2010

Semnătura
şi ştampila

ANEXA nr. 2
la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea/ Consiliului Local al Municipiului/ Oraşului/ Comunei……… nr.…/ 2010

STATUTUL
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul VÂLCEA
1.Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu, nr. 1, judeţul
Vâlcea, cod poştal 240595, reprezentat de Ion CÎLEA, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea, nr. ……/ ……….2010;
2.Municipiul ………………, prin Consiliul Local al Municipiului ………………, cu sediul în municipiul ………………, str.
………………, nr. …, judeţul Vâlcea, cod poştal ………, reprezentat de ………………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului ………………, nr. ……/ ……….2010;
3.Oraşul ………………, prin Consiliul Local al Oraşului ………………, cu sediul în oraşul ………………, str. ………………, nr. …,
judeţul Vâlcea, cod poştal ………, reprezentat de ………………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Oraşului ………………, nr. ……/ ……….2010;
4.Comuna ………………, prin Consiliul Local al Comunei ………, cu sediul în comuna ………, str. ……, nr…. ,…..…, judeţul
Vâlcea, cod poştal ………, reprezentat de ………………, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei ………………, nr. ……/ ……….2010;
denumiţi colectiv asociaţii şi individual asociatul, în baza hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea şi a hotărârilor consiliilor locale, în
mod liber şi de comun acord, îşi exprimă voinţa de a se asocia şi de a înfiinţa Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea, denumită în continuare Asociaţia, în conformitate cu prevederile Legii
administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de
utilităţi publice nr. 51/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/ 2006, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 855/ 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutuluicadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, precum şi ale Ordonanţei
Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Asociaţia este persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul Statut.
În înţelesul prezentului Statut, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi
viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context, iar termenii şi noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează:
a). asociat - unitatea administrativ-teritorială membră a Asociaţiei;
b). autoritate locală deliberativă - Consiliul Judeţean Vâlcea şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea;
c). serviciu - serviciul comunitar de utilităţi publice de salubrizare a localităţilor, care este definit ca totalitatea acţiunilor şi
activităţilor reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general ale colectivităţilor locale, care
cuprinde următoarele activităţi:
I. precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere,
cu excepţia celor cu regim special;
II. sortarea deşeurilor municipale;
III. organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;
IV. depozitarea controlată a deşeurilor municipale;
V. înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora;
VI. măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
VII. curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
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VIII. colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj;
IX. colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi
economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.);
X. colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei;
XI. colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din gospodăriile populaţiei, generate de
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor/ apartamentelor proprietate individuală;
XII. dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.
CAPITOLUL I.
Denumirea, sediul şi durata Asociaţiei
Art.1. (1) Denumirea Asociaţiei este " Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a
Localităţilor din Judeţul Vâlcea ", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr.…/2010, eliberată de Ministerul Justiţiei.
(2) Asociaţia va avea ştampilă şi însemne proprii.
Art.2. (1) Sediul Asociaţiei este în România, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu, nr. 1, cod poştal 240595.
(2) Sediul Asociaţiei poate fi schimbat pe raza oricărei unităţi administrativ-teritoriale membre în baza hotărârii Adunării
Generale a Asociaţiei.
Art.3. Asociaţia este constituită şi va funcţiona pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociaţiilor
şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.
CAPITOLUL II.
Scopul şi obiectivele Asociaţiei
Art.4. (1) Asociaţia se constituie în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în
comun a Serviciului pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale asociate, precum şi pentru realizarea în comun a unor
proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/ sau dezvoltării, după caz, a sistemelor
de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.
(2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza în baza mai multor contracte de delegare a
gestiunii, denumite în continuare contracte de delegare, atribuite operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/ 2006, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale legilor speciale aplicabile.
(3). Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al locuitorilor de pe raza
unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciului, în condiţiile unor tarife şi/ sau taxe care să respecte
limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul "poluatorul plăteşte", atingerea şi respectarea standardelor europene privind
protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura
tehnico-edilitară aferentă Serviciului.
Art.5. (1) Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele:
a) să elaboreze şi să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului, în conformitate cu activităţile acestuia;
b) să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;
c) să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce
priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general;
d) să elaboreze şi să aprobe caietele de sarcini şi regulamentele Serviciului;
e) să elaboreze şi să aprobe documentaţiile de atribuire a contractelor de delegare şi să stabilească condiţiile de participare şi
1
criteriile de selecţie a operatorilor, cu excepţia situaţiei atribuirii directe conform prevederilor art. 31 din Legea nr. 51/ 2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
f) să încheie contractele de delegare cu operatorii, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre implicate,
care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/ 2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
g) să monitorizeze executarea contractelor de delegare şi să informeze regulat pe asociaţi despre aceasta, să urmărească
îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce priveşte realizarea indicatorilor de performanţă, executarea
lucrărilor încredinţate operatorilor şi calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) şi, în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile
contractuale, să aplice penalităţile contractuale;
h) să identifice şi să propună orice acţiuni vizând creşterea oportunităţilor de finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura
tehnico-edilitară aferentă Serviciului;
i)
să îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.
(2) Pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei, prin prezentul Statut asociaţii mandatează Asociaţia să exercite în numele şi pe
seama lor următoarele atribuţii legate de Serviciu:
a) elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea Serviciului, a programelor de reabilitare, extindere şi
modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea
operatorilor;
b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată
cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu;
c) urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă şi aplicarea metodologiei de comparare a acestor
indicatori, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanţe din domeniul Serviciului comunitar de utilităţi publice;
d) elaborarea şi aprobarea regulamentelor Serviciului, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/ prestare a Serviciului
şi a altor acte normative locale referitoare la Serviciul de utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi
a contractelor-cadru de furnizare/ prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare
competente;
e) stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale, cu respectarea normelor metodologice
elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;
f) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor pentru serviciul de utilităţi publice, după caz, pe baza avizului
de specialitate emis de autorităţile de reglementare competente;
g) restrângerea ariilor în care se manifestă condiţiile de monopol;
h) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit;
i)
asigurarea gestionării şi administrării Serviciului de utilităţi publice pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi
managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a Serviciului, stabiliţi prin contractele de delegare
a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe;
j)
elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării Serviciului de utilităţi publice, utilizând
principiul planificării strategice multianuale;
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k) promovarea dezvoltării şi/ sau reabilitării infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului Serviciului de utilităţi publice şi
programe de protecţie a mediului pentru activităţile poluante;
l)
consultarea asociaţiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a modalităţilor de organizare şi
funcţionare a Serviciului;
m) informarea periodică a utilizatorilor asupra stării Serviciului de utilităţi publice şi asupra politicilor de dezvoltare a acestuia;
n) medierea şi soluţionarea conflictelor dintre utilizatori şi operatori, la cererea uneia dintre părţi;
o) monitorizarea şi controlul modului de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de operatori prin contractele de
delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţă şi a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor
conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii, respectarea Legii concurenţei nr. 21/ 1996,
republicată, exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului
public şi/ sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate Serviciului, asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public,
asigurarea protecţiei utilizatorilor;
p) stabilirea cerinţelor şi criteriilor de participare şi selecţie a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea
contractelor de delegare a gestiunii;
q) solicitarea de informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciilor furnizate/ prestate şi cu privire la modul de întreţinere,
exploatare
şi
administrare
a
bunurilor
din
proprietatea
publică
sau
privată
a
unităţilor
administrativ-teritoriale, încredinţate pentru realizarea Serviciului;
r) invitarea operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relaţia cu utilizatorii Serviciului;
s) aprobarea stabilirii, ajustării sau, după caz, modificării preţurilor şi tarifelor Serviciului de utilităţi publice propuse de
operatori, în baza metodologiilor elaborate de autorităţile de reglementare potrivit competenţelor acordate acestora prin legea specială;
t) monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la furnizarea/ prestarea Serviciului de utilităţi publice şi luarea măsurilor
necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea Serviciului pentru care s-a obligat;
u) sancţionarea operatorului în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performanţă şi eficienţă la care s-a
obligat şi nu asigură continuitatea Serviciului;
v) refuzarea, în condiţii justificate, a aprobării stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor propuse de operator, iar
pentru Serviciul care funcţionează în condiţii de monopol, solicitarea avizului autorităţilor de reglementare competente;
w) rezilierea unilaterală a contractelor de delegare a gestiunii Serviciului şi organizarea unei noi proceduri pentru delegarea
gestiunii acestuia, dacă constată şi dovedesc nerespectarea repetată de către operatori a obligaţiilor contractuale şi dacă operatorii nu
adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale şi să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a
parametrilor de calitate asumaţi;
x) asigurarea unui tratament egal pentru toţi operatorii, indiferent de forma de proprietate, de ţara de origine, de organizarea
acestora şi de modul de gestiune adoptat;
y) asigurarea unui mediu de afaceri concurenţial, transparent şi loial;
z) respectarea angajamentelor asumate faţă de operator prin hotărârea de dare în administrare a Serviciului, respectiv prin
clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;
aa) păstrarea, în condiţiile legii, a confidenţialităţii datelor şi informaţiilor economico-financiare privind activitatea operatorilor,
altele decât cele de interes public;
bb) adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a Serviciului, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de utilităţi
publice, precum şi obligaţia de a urmări, de a controla şi de a supraveghea modul în care se realizează Serviciul de utilităţi publice,
respectiv:
- modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv în relaţia cu utilizatorii;
- calitatea serviciilor furnizate/ prestate;
- indicatorii de performanţă ai serviciilor furnizate/ prestate;
- modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilităţi
publice;
- modul de formare, stabilire, modificare şi ajustare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice.
cc) asigurarea elaborării şi aprobarea, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii Serviciului ori de la
primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, a unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor
optime de delegare a gestiunii Serviciului, precum şi documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;
dd) prelungirea doar o singură dată, pentru o perioadă care nu poate depăşi jumătate din durata iniţială, cu condiţia ca durata
totală să nu depăşească 49 de ani, a duratei unui contract de delegare a gestiunii, la stabilirea acesteia luându-se în calcul durata
necesară amortizării investiţiilor în sarcina operatorului/ operatorului regional.
(3) Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a, d, e, f, j, p, s, v, cc şi dd este condiţionată de
primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale
Asociaţiei.
CAPITOLUL III.
Patrimoniul Asociaţiei
Art.6. (1) Patrimoniul Asociaţiei este compus din bunurile şi resursele proprii necesare acoperirii cheltuielilor de organizare şi
funcţionare şi desfăşurării activităţilor proprii, respectiv din patrimoniul iniţial, pe de o parte, şi din dreptul de folosinţă gratuită asupra
unor bunuri din domeniul public sau privat al asociaţilor, acordat sau ce va fi acordat Asociaţiei de către asociaţi, pe de altă parte.
(2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de ……… lei, constituit din contribuţia în numerar a asociaţilor, după cum urmează:
Nr. crt.
Suma
Asociatul
1.
600 lei
Judeţul Vâlcea
2.
300 lei
Municipiul ………………
3.
250 lei
Oraşul ………………
4.
200 lei
Comuna ………………
TOTAL
….000 lei
(3) Patrimoniul Asociaţiei va fi evidenţiat în funcţie de regimul juridic al bunurilor şi va fi păstrat, administrat şi exploatat în
conformitate cu legislaţia română în domeniu, exclusiv pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei stabilite prin prezentul
Statut şi prin Actul Constitutiv.
(4) În condiţiile prevăzute de lege, bunurile date în administrare de către asociaţi pentru exercitarea competenţelor legate de
gestiunea Serviciului vor fi înregistrate contabil ca mijloace fixe în partea de activ a bilanţului Asociaţiei şi, respectiv, fie ca drepturi ale
asociaţilor în partea de pasiv a bilanţului Asociaţiei, fie, dacă bunurile sunt finanţate de către terţi, în pasiv la finanţări de către terţi.
(5) Colectivităţile
locale
din
fiecare
unitate
administrativ-teritorială membră a Asociaţiei au dreptul de a beneficia, în condiţiile stabilite prin Statut, de serviciile publice prestate de
Asociaţie prin exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, ori a bunurilor deţinute în
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coproprietate,
realizate
prin
investiţii
comune
în
cadrul
Asociaţiei,
care
asigură
baza
tehnico-materială necesară prestării Serviciului încredinţate.
(6) Nicio unitate administrativ-teritorială asociată nu poate folosi unilateral bunurile aflate în proprietate sau încredinţate
Asociaţiei, indiferent de regimul juridic al acestor bunuri, astfel încât să lezeze drepturile sau interesele oricărei alte unităţi
administrativ-teritoriale membre, inclusiv cele stabilite prin prezentul Statut şi prin Actul Constitutiv.
(7) Infrastructura tehnico-edilitară care compune sistemele publice, inclusiv bunurile nou create deţinute în coproprietate,
realizate în comun în cadrul Asociaţiei prin cofinanţare, este încredinţată spre exploatare şi administrare Asociaţiei în vederea prestării
Serviciului. Infrastructura tehnico-edilitară care compune sistemele publice se află în responsabilitatea tuturor membrilor Asociaţiei,
care participă la înfiinţarea, întreţinerea, repararea şi reabilitarea acesteia, proporţional cu cantitatea serviciilor de care beneficiază,
cotă-parte deţinută sau, după caz, proporţional cu cota de contribuţie la finanţarea serviciilor.
(8) Managementul şi/ sau adoptarea deciziilor în cadrul Asociaţiei trebuie să reflecte proporţional participarea cu fonduri sau
bunuri a unităţilor administrativ-teritoriale la constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei ori, după caz, la finanţarea Serviciului şi să se
supună regulilor adoptate de Asociaţie.
(9) Pentru realizarea sistemelor publice, unitare din punct de vedere tehnologic şi funcţional, asociaţii susţin necesitatea
realizării obiectivelor de investiţii.
Art.7. Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele:
a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de la bugetele locale ale
unităţilor administrativ-teritoriale membre;
b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
c) donaţii, sponsorizări sau legate;
d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul Statut.
Art.8. Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice directe.
Art.9. Asociaţia are un buget propriu de venituri şi cheltuieli. Situaţiile financiare se întocmesc şi se publică în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
CAPITOLUL IV.
Asociaţii
Art. 10. Asociaţii au următoarele drepturi:
a). să aleagă şi să fie aleşi prin reprezentanţii lor în organele de conducere a Asociaţiei;
a) să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociaţiei, conform prevederilor prezentului Statut;
b) să primească, la cerere, toate informaţiile disponibile care privesc activitatea Asociaţiei.
Dreptul prevăzut la lit. a) se suspendă în cazul neachitării cotizaţiei anuale datorate.
Art.11. Asociaţii au următoarele obligaţii:
a) să respecte Statutul, Actul Constitutiv şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei;
b) să plătească cotizaţia anuală până la sfârşitul primului trimestru al anului respectiv;
c) să promoveze şi să participe activ la acţiunile desfăşurate de Asociaţie;
d) să participe, prin reprezentanţii lor, la şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei.
Art.12. (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociaţie, conform prevederilor prezentului articol.
(2) Retragerea din Asociaţie nu poate avea loc decât în situaţia în care asociatul respectiv se retrage unilateral din contractul de
delegare la care este parte în calitate de delegatar. Dacă oricare dintre asociaţi doreşte să se retragă din contractul de delegare şi,
respectiv, din Asociaţie, acesta va notifica Asociaţiei şi celorlalţi asociaţi intenţia sa. Adunarea Generală a Asociaţiei va fi convocată în
cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări.
(3) Adunarea Generală a Asociaţiei va analiza consecinţele retragerii şi modificările ce se impun la contractele de delegare, în
special în ceea ce priveşte investiţiile, conform prevederilor fiecărui contract de delegare, şi va hotărî modificarea corespunzătoare a
prezentului Statut şi a Actului Constitutiv ale Asociaţiei.
(4) În cazul în care un asociat nu aprobă contractul de delegare ce urmează să fie încheiat cu operatorul desemnat sau se
retrage unilateral din acest contract, indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea în vigoare a respectivului contract de
delegare, acesta va fi exclus din Asociaţie. Adunarea Generală va fi convocată în cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat
cunoştinţă despre respectiva situaţie. Adunarea Generală va hotărî excluderea din Asociaţie, va analiza consecinţele excluderii şi
modificările ce se impun la contractele de delegare, în special cu privire la investiţii, în conformitate cu prevederile contractelor de
delegare respective, şi va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului Statut şi a Actului Constitutiv ale Asociaţiei. Este asimilat
refuzului de a delega gestiunea Serviciului şi neadoptarea, în două şedinţe consecutive ale autorităţii deliberative a respectivului
asociat, a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii Serviciului către operatorul prevăzut la art. 18 alin. (2) lit. g) din alte motive decât
un vot negativ.
(5) Orice membru care se retrage sau este exclus din Asociaţie este obligat să plătească:
a). sumele corespunzătoare investiţiilor (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri) în
infrastructura aferentă Serviciului delegat, de care a beneficiat pe durata cât a fost membru al Asociaţiei;
b). sumele prevăzute ca despăgubiri în contractele de delegare.
Art.13. (1) Asociaţia poate accepta noi membri, cu acordul asociaţilor, exprimat prin hotărâre a consiliului local şi/ sau judeţean.
Noii membri au dreptul şi obligaţia să atribuie gestiunea Serviciului operatorilor cu care Asociaţia a încheiat sau va încheia contractele
de delegare în numele şi pe seama asociaţilor, în condiţiile legii. Pentru a vota o astfel de hotărâre, reprezentanţii asociaţilor în
Adunarea Generală a Asociaţiei au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităţilor administrativ-teritoriale, pe care le
reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz.
(2) În urma adoptării hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei de a accepta un nou membru, se va încheia un act adiţional la
prezentul Statut, prin care noul membru va fi menţionat în preambul.
(3) Orice nou membru al Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile Statutului şi ale Actului Constitutiv ale Asociaţiei la data
aderării sale.
(4) În situaţia în care noul membru are dreptul, conform prevederilor legale, să atribuie direct gestiunea Serviciului său către
operatorii cu care Asociaţia a încheiat contractele de delegare în numele şi pe seama asociaţilor, acesta va delega gestiunea
Serviciului său respectivilor operatori şi se vor încheia acte adiţionale la contractele de delegare, care vor fi semnate de Asociaţie în
numele şi pe seama asociatului respectiv.
CAPITOLUL V.
Organele Asociaţiei
Art.14. (1) Asociaţia are următoarele organe de conducere, administrare şi control:
a). Adunarea Generală;
b). Consiliul Director;
c). Comisia de Cenzori.
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(2). Organizarea şi funcţionarea organelor de conducere, administrare şi control sunt stabilite prin prezentul Statut.
Adunarea Generală
Art.15. (1) Adunarea Generală a Asociaţiei, denumită în continuare Adunarea Generală, este organul de conducere a Asociaţiei,
format din toţi reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora. Mandatul reprezentanţilor este
valabil de la data desemnării acestora până la data revocării/ înlocuirii lor, prin hotărâre a autorităţilor deliberative care i-au desemnat.
Mandatul poate fi revocat din motive temeinice prin hotărârea consiliului judeţean, respectiv a consiliului local respectiv.
(2) Fiecare asociat va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea permanentă în cadrul Adunării Generale.
(3) Hotărârile de desemnare/ revocare/ înlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise, în copie, Asociaţiei şi membrilor acesteia, în
termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării lor.
Art.16. Adunarea Generală alege dintre membrii săi Preşedintele Asociaţiei, numit în continuare Preşedintele, care are atribuţiile
prevăzute în prezentul Statut şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii şi în litigiile şi/ sau procesele intentate utilizatorilor şi/
sau membrilor asociaţi, respectiv în procesele intentate împotriva Asociaţiei de membrii colectivităţilor locale din unităţile
administrativ-teritoriale asociate sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice locale reprezentând unităţile
administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel.
Art.17. (1) Adunarea Generală îndeplineşte atribuţiile care îi revin conform art. 21 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000
cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi atribuţiile speciale prevăzute de prezentul Statut în
exercitarea competenţelor privind Serviciul, conform mandatului încredinţat de către asociaţi prin prezentul Statut.
(2) Atribuţiile Adunării Generale cu privire la activitatea proprie sunt:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate
prezentat Adunării Generale de Consiliul Director;
c) aprobarea situaţiilor financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul financiar încheiat şi a proiectului bugetului de venituri şi
cheltuieli ale Asociaţiei pentru următorul exerciţiu financiar;
d) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
e) alegerea şi revocarea membrilor Comisiei de Cenzori şi stabilirea regulilor generale de organizare şi funcţionare a Comisiei
de Cenzori;
f) aprobarea organigramei şi a politicii de personal ale Asociaţiei, inclusiv a constituirii, atribuţiilor, organizării şi funcţionării
aparatului tehnic al Asociaţiei, şi, dacă este cazul, a comisiilor/ comitetelor);
g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al
sumei de 5.000 de euro;
h) modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei;
i)
dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
j)
aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie, a retragerii şi a excluderii unor membri din Asociaţie;
k) aprobarea cotizaţiei anuale;
l)
orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de prezentul Statut.
(3) Adunarea Generală dezbate şi analizează activitatea Asociaţiei şi propune măsuri şi acţiuni pentru îmbunătăţirea acesteia.
În acest sens, Adunarea Generală adoptă hotărâri cu privire la:
a) stabilirea strategiei comune şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
a) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiilor financiar-contabile anuale;
b) eficientizarea şi optimizarea gestiunii Serviciului transferat în responsabilitatea Asociaţiei;
c) stabilirea indicatorilor de performanţă şi a standardelor de calitate a serviciilor;
d) administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului;
e) aprobarea programelor de lucrări de reparaţii curente şi reparaţii capitale ce urmează a se efectua în cursul unui an bugetar;
f) aprobarea programelor anuale de achiziţii publice de bunuri, lucrări sau servicii destinate derulării propriei activităţi;
g) modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pe care asociaţia şi le-a asumat în relaţia cu operatorul/ operatorul regional,
cu utilizatorii şi/ sau cu alte persoane fizice sau juridice;
h) iniţierea, fundamentarea, prioritizarea şi aprobarea, pe baza expertizelor tehnice şi a studiilor de fezabilitate, a programelor
de investiţii pentru reabilitarea, retehnologizare, modernizarea şi/ sau, după caz, dezvoltarea sistemelor de utilităţi publice aferente
serviciilor;
i)
aprobarea cotelor de contribuţie a unităţilor administrativ-teritoriale membre la formarea resurselor financiare ale asociaţiei,
la propunerea Consiliului Director;
j)
elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor şi a normelor locale referitoare la organizarea, funcţionarea şi gestiunea
serviciilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
k) utilizarea resurselor financiare şi efectuarea cheltuielilor;
l)
utilizarea, valorificarea sau schimbarea destinaţiei bunurilor realizate în comun în cadrul Asociaţiei;
m) delegarea gestiunii Serviciului încredinţat Asociaţiei;
n) stabilirea procedurii şi a criteriilor de analiză, selectare şi atribuire a contractelor de delegarea a gestiunii, a contractelor de
administrare sau a contractelor de management, în cazul în care se decide încredinţarea activităţilor propriu-zise de management de
proprietate sau financiar-contabil, după caz, unor persoane juridice specializate;
o) evaluarea activităţii Consiliului Director şi a Preşedintelui;
p) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
q) stabilirea structurii organizatorice a aparatului propriu al asociaţiei, corespunzător scopului şi obiectivelor acesteia, inclusiv
numărul de posturi şi funcţii necesare, funcţiile remunerate, cuantumul şi modalitatea de acordare a remuneraţiilor, la propunerea
consiliului director;
r) alegerea şi revocarea membrilor Comisiei de Cenzori, stabilirea sarcinilor şi atribuţiilor acesteia;
s) modificarea Actului Constitutiv şi/ sau a Statutului Asociaţiei;
t) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi repartizarea bunurilor după lichidare.
Art. 18. (1) În temeiul art. 17 alin. (3), Adunarea Generală hotărăşte asupra aspectelor legate de obiectivele Asociaţiei, având în
vedere interesul comun al asociaţilor, în special:
a) strategiile de dezvoltare;
b) politica tarifară;
c) contractele de delegare.
(2) În legătură cu acestea, asociaţii convin că:
a) Asociaţia va asigura elaborarea şi aprobarea strategiilor de dezvoltare a Serviciului. Pe baza strategiilor de dezvoltare vor fi
stabilite investiţiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de aceste strategii şi prioritizarea acestora, precum şi planurile de
implementare şi analizele macrosuportabilităţii. Planurile de investiţii vor fi actualizate periodic ţinând seama de strategiile de
dezvoltare;
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b) sursele de finanţare a investiţiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau de instituţii financiare,
fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale ale asociaţilor, fondurile proprii sau atrase ale operatorilor;
c) listele de investiţii prioritare şi planurile de finanţare a acestora vor fi discutate în şedinţele Adunării Generale şi aprobate de
autorităţile deliberative ale asociaţilor beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor), precum şi ale
asociaţilor deserviţi de bunurile rezultate în urma investiţiilor. În funcţie de investiţiile la care se referă, listele de investiţii prioritare şi
planurile de finanţare vor fi anexate şi vor face parte integrantă din contractele de delegare corespunzătoare;
d) studiile de fezabilitate aferente listelor de investiţii vor fi supuse avizului Asociaţiei înainte de a fi aprobate de autorităţile
deliberative ale asociaţilor beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor);
e) în funcţie de specificul Serviciului, de activităţile componente ale acestuia aflate sub responsabilitatea fiecărui asociat şi de
strategiile de dezvoltare, gestiunea activităţilor componente ale Serviciului, după caz, precum şi concesiunea sistemelor de utilităţi
publice aferente Serviciului/ activităţilor componente ale Serviciului vor fi încredinţate unuia sau mai multor operatori în baza unui/ unor
contract/ contracte de delegare;
f) contractele de delegare a gestiunii Serviciului/ activităţilor componente ale Serviciului vor fi atribuite conform prevederilor
legale în vigoare şi vor fi încheiate cu operatorii de către Asociaţie, în numele şi pe seama asociaţilor/ acelor asociaţi care deleagă
împreună prin acelaşi contract de delegare activităţile componente ale Serviciului aflate sub responsabilitatea acestora;
g) operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiţii stabilite prin contractul de delegare, va întreţine, va
moderniza, va reabilita şi va extinde infrastructura concesionată şi va gestiona Serviciul/ activităţile componente ale Serviciului pe
riscul şi răspunderea sa, conform clauzelor contractului de delegare;
h) Asociaţia va monitoriza îndeplinirea de către operatori a obligaţiilor care le incumbă în temeiul contractelor de delegare;
i)
Asociaţia va exercita, în numele şi pe seama asociaţilor, drepturile şi obligaţiile pe care aceştia le au în calitate de delegatar,
conform prevederilor prezentului Statut.
Art. 19. Reprezentanţii asociaţilor în Adunarea Generală sunt responsabili pentru activitatea lor, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
Art. 20. (1) Adunarea Generală va fi convocată cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori este necesar, de către Preşedinte sau de
către un număr de cel puţin o treime dintre asociaţi.
(2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data şedinţei şi va
cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi ale şedinţei.
(3) În funcţie de problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, convocarea va fi trimisă numai reprezentanţilor asociaţilor care
au dreptul să participe şi să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri conform prevederilor prezentului Statut.
(4) Şedinţele Adunării Generale vor fi conduse de Preşedinte sau, în absenţa acestuia, de persoana desemnată de Adunarea
Generală dintre membrii săi.
(5) Adunarea Generală va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar care va redacta procesul-verbal al şedinţei.
(6) Procesul-verbal se semnează de Preşedinte şi de secretar. O copie a procesului-verbal va fi transmisă, în termen de maxim
5 zile calendaristice de la data şedinţei, fiecărui asociat convocat conform prevederilor alin. (2), indiferent dacă reprezentantul acestuia
a fost sau nu prezent la şedinţă.
(7) Hotărârile Adunării Generale se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociaţiei.
Art. 21. (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în Adunarea Generală. Dreptul de vot nu poate fi transmis.
(2). Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiţi asociaţi, respectiv asociaţii în competenţa cărora este organizat şi
funcţionează Serviciul la data şedinţei Adunării Generale, asociaţii beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma
investiţiilor), precum şi asociaţii deserviţi de bunurile rezultate în urma investiţiilor, denumiţi în prezentul Statut asociaţi implicaţi, au
dreptul de a participa şi de a vota în cadrul şedinţei Adunării Generale doar reprezentanţii acestora.
(3). Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a)-h) şi l)
se iau în prezenţa a 3/ 4 din numărul asociaţilor şi cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi. Dacă la prima convocare cvorumul nu
este îndeplinit, Adunarea Generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data
stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generală este valabil întrunită indiferent de numărul membrilor
prezenţi.
(4). Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b, c, g-i, k-o,
q, r, t, u şi x-bb se iau în prezenţa tuturor asociaţilor/ asociaţilor implicaţi şi cu votul favorabil fie a cel puţin jumătate din numărul
asociaţilor/ asociaţilor implicaţi care însumează cel puţin două treimi din numărul total al populaţiei tuturor asociaţilor/ asociaţilor
implicaţi, fie a cel puţin două treimi din numărul asociaţilor/ asociaţilor implicaţi care însumează cel puţin jumătate din numărul total al
populaţiei tuturor asociaţilor/ asociaţilor implicaţi. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală se
convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar
la a doua convocare Adunarea Generală este valabil întrunită indiferent de numărul de asociaţi implicaţi prezenţi şi va hotărî cu
majoritatea asociaţilor/ asociaţilor implicaţi prezenţi.
(5). Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. i)- k) şi la
art. 5 alin. (2) lit. a, d, e, f, j, p, s, v, cc şi dd se iau în prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii
la oricare convocare.
(6). În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3)-(5), dacă o hotărâre a Adunării Generale priveşte în mod direct Serviciul sau
bunurile care aparţin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără prezenţa şi votul favorabil al reprezentantului acestuia.
(7). În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la şedinţa unei Adunări Generale la care a fost
convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unităţii administrativ-teritoriale respective, împuternicit în acest scop.
Art.22 (1) Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. i)-k) şi a celor prevăzute la
art. art. 5 alin. (2) lit. a, d, e, f, j, p, s, v, cc şi dd nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor decât în baza unui mandat special, acordat
expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.
(2). Hotărârile luate de Adunarea Generală trebuie aduse la cunoştinţa autorităţilor deliberative ale asociaţilor sau asociaţilor
implicaţi, după caz, în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data adoptării. Hotărârile Adunării Generale sunt asimilate actelor
administrative şi li se aplică toate prevederile legale privind aducerea lor la cunoştinţă publică de către secretarii fiecărei unităţi
administrativ-teritoriale asociate. De asemenea, Asociaţia este obligată să publice toate hotărârile Adunării Generale pe propria
pagină de internet.
(3). Asociatul/ persoana care se consideră vătămat/ -ă într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a Adunării
Generale a Asociaţiei dintre cele luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (3) din prezentul Statut, poate iniţia acţiune în
justiţie în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(4). Adunarea Generală poate delega Consiliului Director atribuţia privind aprobarea schimbării sediului Asociaţiei, prin hotărâre
adoptată în aceleaşi condiţii ca şi cele prevăzute la art. 21 alin. (3).
Administrare, sancţiuni şi reguli interne

31

Art.23. (1) Asociaţia răspunde de prestarea Serviciului încredinţat, precum şi de administrarea, funcţionarea, exploatarea,
întreţinerea, repararea, renovarea şi extinderea infrastructurii tehnico-edilitare comune, iar costurile aferente vor fi calculate
proporţional cu cota-parte de participare la proprietatea comună sau, după caz, conform numărului de persoane deservite. Repartizarea cheltuielilor curente sau de capital pe cotă-parte indiviză din proprietate comună sau pe număr de utilizatori, după caz, se va
realiza având în vedere prevederile legale şi opţiunile membrilor asociaţiei, acolo unde legea permite acest lucru.
(2). Gestiunea propriu-zisă a Serviciului încredinţat Asociaţiei, respectiv exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare
aferente acestuia se face în conformitate cu normele şi regulamentele adoptate prin hotărâri ale Adunării Generale a Asociaţiei, cu
respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind serviciile comunitare de utilităţi publice, ale Normelor metodologice privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de dezvoltare comunitară, ale prezentului Statut şi ale Actului Constitutiv ale Asociaţiei.
(3). Nerespectarea acestor prevederi sau hotărâri va constitui temeiul acţiunii în justiţie a Asociaţiei împotriva celor în cauză,
pentru recuperarea daunelor sau în vederea obligării la conformare. În cazul în care un utilizator al Serviciului prestat de Asociaţie, nu
respectă reglementările menţionate, Asociaţia îl poate acţiona în justiţie.
(4). Dacă o hotărâre a Adunării Generale Asociaţiei sau prevederile prezentului Statut conduc la lezarea intereselor unei minorităţi
a membrilor unităţilor administrativ-teritoriale asociate, orice utilizator poate intenta acţiune în justiţie împotriva Asociaţiei, pentru
invalidarea hotărârii sau a prevederii respective.
(5). Preşedintele Asociaţiei va reprezenta Asociaţia în litigiile şi/ sau procesele intentate utilizatorilor şi/ sau membrilor asociaţi,
respectiv în procesele intentate împotriva ei de membrii colectivităţilor locale din unităţile administrativ-teritoriale asociate sau, după
caz, de autorităţile administraţiei publice locale reprezentând unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei.
(6). Orice hotărâre a Adunării Generale a Asociaţiei ce intră sub incidenţa Actului Constitutiv sau a Statutului Asociaţiei se aplică
numai după expirarea termenului de 30 de zile de adoptare, interval de timp în care se pot depune împotriva acesteia contestaţii la
instanţele de contencios administrativ.
Consiliul Director
Art. 24. (1) Consiliul Director este organul executiv de conducere a Asociaţiei, format din Preşedintele Asociaţiei şi încă 6 membri
(un reprezentant al unui municipiu, doi reprezentanţi ai unor oraşe şi trei reprezentanţi ai comunelor membre) numiţi de Adunarea
Generală pe o perioadă de 4 ani.
(2). Componenţa Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea tuturor membrilor Asociaţiei prin utilizarea
principiului reprezentării prin rotaţie.
(3). Preşedintele Asociaţiei este şi Preşedintele Consiliului Director.
(4). Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 25. (1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale şi exercită atribuţiile prevăzute de
prezentul Statut şi pe cele ce îi vor fi delegate de Adunarea Generală.
(2). Consiliul Director exercită următoarele atribuţii privind activitatea proprie a Asociaţiei:
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul
contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al exerciţiului financiar viitor şi proiectul programelor Asociaţiei;
b) propune cuantumul cotizaţiei pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociaţiei, supus spre aprobare
Adunării Generale;
c) aprobă şi încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, cu excepţia contractelor a căror valoare depăşeşte
echivalentul în lei al sumei de 5.000 de euro;
d) asigură elaborarea strategiilor privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea Serviciului, utilizând principiul planificării strategice
multianuale, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de
înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv consultarea cu operatorul regional, precum şi a programelor de protecţie a mediului, pe care le
supune aprobării Adunării Generale;
e) asigură elaborarea caietelor de sarcini şi a regulamentelor consolidate şi armonizate ale Serviciului pentru întreaga arie a
delegării, pe care le supune spre aprobare Adunării Generale;
f) angajează personalul Asociaţiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de
Adunarea Generală şi ţinând cont de bugetul aprobat de aceasta;
g) în relaţia cu asociaţii, monitorizează plata cotizaţiei anuale de către aceştia la bugetul Asociaţiei şi decide măsurile care
urmează să fie luate împotriva asociaţilor care nu şi-au achitat cotizaţia datorată în termenul prevăzut de prezentul Statut;
h) orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.
(3). În îndeplinirea responsabilităţilor sale, Consiliul Director adoptă decizii cu privire la:
a). gestiunea propriu-zisă a Serviciului transferat în responsabilitatea Asociaţiei;
b). activitatea de administrare şi exploatare a patrimoniului propriu, respectiv a patrimoniului încredinţat, aparţinând domeniului
public şi/ sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale membre aferent serviciului din responsabilitatea Asociaţiei;
c). execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli, cu
respectarea Legii nr. 273/ 2006 şi a altor prevederi legale în vigoare;
d). elaborarea programelor anuale de lucrări de întreţinere şi reparaţii curente, respectiv reparaţii capitale;
e). derularea contractelor încheiate cu operatorii economici furnizori de energie, materie primă, materiale şi echipamente necesare
furnizării/prestării Serviciului încredinţat şi îndeplinirea obligaţiilor pe care Asociaţia le are faţă de terţi, persoanele juridice sau fizice;
f). stabilirea cotelor de contribuţie a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale asociate la finanţarea cheltuielilor curente de
funcţionare ale Asociaţiei;
g). stabilirea cotelor de participare la finanţarea cheltuielilor de capital;
h). prioritizarea cheltuielilor şi modul de folosire a fondurilor proprii;
i). modul de înregistrare şi utilizare a bunurilor realizate în cadrul Asociaţiei şi, dacă e cazul, schimbarea destinaţiei unor
asemenea bunuri;
j). delegarea gestiunii Serviciului din responsabilitatea Asociaţiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/ 2006;
k). rezilierea contractului de delegare a gestiunii şi atribuirea contractului unui alt operator, desemnat prin licitaţie publică după
organizarea unei noi proceduri de delegare a gestiunii;
l). organigrama, numărul, funcţiile, sarcinile şi atribuţiile personalului din aparatul tehnic al Asociaţiei, necesar funcţionării
acesteia, politica de personal, condiţiile de angajare şi salarizare a personalului, cuantumul şi modalitatea de actualizare a remuneraţiilor;
m). criteriile de selectare a persoanelor juridice specializate în activitatea de management de proprietate şi management
financiar în vederea externalizării acestor activităţi, în baza unor contracte de administrare sau, după caz, contracte de management;
n). cuantumul garanţiei materiale solicitate în numele Asociaţiei, în cazul atribuirii contractelor prevăzute la lit. m);
o). evaluarea activităţii Comisiei de Cenzori şi a membrilor acesteia.
Art. 26. (1) Consiliul Director se întruneşte în şedinţe, cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea
Preşedintelui.
(2). Deciziile Consiliului Director se iau în prezenţa şi cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
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(3). Consiliul Director va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar care va redacta procesul-verbal al şedinţei. Proceseleverbale se semnează de toţi membrii Consiliului Director prezenţi. Deciziile Consiliului Director se consemnează în registrul de
procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociaţiei.
Art. 27. (1) Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor sale, Adunarea Generală înfiinţează un aparat tehnic în subordinea
Preşedintelui, finanţat din resursele Asociaţiei.
(2). Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de Consiliul Director. Membrii aparatului tehnic vor avea statutul de
salariaţi ai Asociaţiei.
(3). Aparatul tehnic va cuprinde cel puţin următoarele funcţii:
a) un secretar;
b) un contabil;
c) unul sau mai mulţi consilieri juridici;
d) un număr suficient de specialişti pentru monitorizarea executării contractelor de delegare, conform mandatului acordat
Asociaţiei prin prezentul Statut.
(4). La calculul cuantumului propus al cotizaţiei anuale, Consiliul Director va lua în considerare sumele necesare pentru
acoperirea cheltuielilor de funcţionare a aparatului tehnic al Asociaţiei.
Comisia de Cenzori
Art. 28. (1) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o Comisie de Cenzori formată din minim 3 membri numiţi de
Adunarea Generală pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii.
(2). Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil,
în condiţiile legii. Membrii Comisiei de Cenzori pot fi persoane din afara asociaţiei.
2
(3). Comisia de Cenzori îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.
(4). Comisia de Cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.
CAPITOLUL VI.
Dizolvarea şi lichidarea
Art. 29. Asociaţia se dizolvă:
a) de drept;
b) prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente;
c) prin hotărârea Adunării Generale.
Art. 30. Asociaţia se dizolvă de drept prin:
a) imposibilitatea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unei
asemenea situaţii nu se produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu prezentul Statut, dacă această
situaţie durează mai mult de un an de la data la care Adunarea Generală sau,după caz,Consiliul Director trebuia să se întrunească în şedinţă;
c) reducerea numărului de asociaţi sub limita de trei, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop.
Art. 31. Asociaţia se dizolvă prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente, când:
a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită, sau contrară ordinii publice;
b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) Asociaţia a devenit insolvabilă.
Art. 32. (1) Lichidarea Asociaţiei se va face în condiţiile prevăzute de legislaţia privind asociaţiile.
(2). Bunurile Asociaţiei rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu
scop identic sau asemănător, conform hotărârii Adunării Generale sau a instanţei judecătoreşti competente.
Art. 33. (1) După finalizarea procedurii de lichidare, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
(2). Asociaţia îşi încetează existenţa la data radierii ei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
CAPITOLUL VII.
Dispoziţii finale
Art. 34. (1) Prezentul Statut poate fi modificat doar prin acte adiţionale semnate de reprezentanţii tuturor asociaţilor, special
împuterniciţi în acest scop.
(2). Prezentul Statut este guvernat de legea română. În situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu, prezentul
Statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.
(3). Toate disputele/ litigiile născute din sau în legătură cu acest Statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea
sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi înaintate spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.
Prezentul Statut a fost redactat şi semnat în …… exemplare originale, azi, data autentificării.
ASOCIAŢII:
Unitatea
administrativ-teritorială asociată, prin
1. Judeţul Vâlcea,
prin Consiliul Judeţean Vâlcea
2. Municipiul ………………, prin Consiliul
Local al Municipiului ………………
3. Oraşul ………………, prin Consiliul
Local al Oraşului ………………
4. Comuna ………………, prin Consiliul
Local al Comunei ………………

Reprezentată de
(funcţia, prenumele şi numele)
împuternicit prin
Preşedinte,
Ion CÎLEA,
împuternicit prinH.C.J. nr. …/ 2010
Primar,
………………,
împuternicit prin H.C.L. nr. ……/ .2010
Primar,
………………,
împuternicit prin H.C.L. nr. …/2010
Primar,
………………,
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Semnătura
şi ştampila

împuternicit prin H.C.L. nr. …/ 2010

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ‘’APA VÂLCEA’’ să aprobe primirea în Asociație a Municipiului Râmnicu Vâlcea, modificarea
Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei precum şi semnarea Actului Adiţional la acestea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 29 octombrie 2010, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni
din totalul de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr. 10212 din 28.09.2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Locală , înregistrat sub nr. 10213 din 28.09.2010, precum
şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA” Vâlcea, nr. 103 din 23.09.2010, înregistrată la Consiliul Judeţean
Vâlcea sub nr. 9986 din 23.09.2010;
Ţinând cont de Protocolul privind promovarea şi implementarea proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare
cu apă şi canalizare în judeţul Vâlcea” înregistrat sub nr. 5304/15312/57 din 18.05 2010 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Râmnicu Vâlcea nr. 264 din 21.09.2010;
În conformitate cu prevederile art. 11, art. 91 alin. (1) lit. e) coroborate cu cele ale alin. (6) lit. c) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 13, art.16 alin. (2) lit. j), art.20 şi art.21 din Statutul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se mandatează Domnul Ion Cîlea – Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, reprezentantul judeţului Vâlcea în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA VÂLCEA’’, să aprobe primirea în Asociație a Municipiului Râmnicu Vâlcea.
Art.2 Se mandatează Domnul Ion Cîlea – Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, să aprobe modificarea Actului Constitutiv și
Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA VÂLCEA” și să semneze în numele şi pe seama judeţului Vâlcea , Actul
Adiţional la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, prevăzute în Anexele nr.1 si 2,
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice, Direcţiei
Economice, Direcţiei Administraţie Locală, Direcţiei Programe şi Relaţii Externe, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA
Vâlcea”, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea şi S.C. ACVARIM S.A. Râmnicu 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 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.118 din 29 octombrie 2010
ANEXA nr. 1
la Hotărârea nr. 118 din 29 octombrie 2010

ACT ADIŢIONAL NR. 2
LA

ACTUL CONSTITUTIV
AL

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “APA VÂLCEA”
Încheiat în baza Hotărârii nr. ___ / 2010 adoptată în şedinţa Adunării Generale ale Asociaţiei din data de _____, au hotărât
modificarea Actului Constitutival Asociaţiei, după cum urmează:

34

CAP.I
Membrii asociaţi ai ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “APA VÂLCEA” :
1. Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 1,
judeţul Vâlcea, reprezentat de Cîlea Ion – CNP 1440709384191, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judetean, legal împuternicit în
acest scop, prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.25 / 31.07.2008.
2. Municipiul Rm.Vâlcea, prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Vâlcea, cu sediul în municipiul Rm.Vâlcea, str.G-ral
Praporgescu nr. 14, reprezentat de Rădulescu Romeo – CNP __________________, în calitate de primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rm.Vâlcea, nr.264 /21.09.2010;
3. Municipiul Drăgăşani, prin Consiliul Local al Municipiului Drăgăşani, cu sediul în municipiul Drăgăşani, str. Piaţa Pandurilor
nr. 1, reprezentat de Nedelcu Cristian – CNP 1620928381452, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Dragăşani nr.47 /30.09.2008;
4. Oraşul Băbeni, prin Consiliul Local al Oraşului Băbeni, cu sediul în oraşul Băbeni, str. Dragoş Vrânceanu, nr. 167, reprezentat
de Bogdan Ştefan – CNP1600314384218, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al
Oraşului Băbeni nr.39/15.10.2008;
5. Oraşul Bălceşti, prin Consiliul Local al Oraşului Bălceşti, cu sediul în oraşul Bălceşti, str. Aleea Petrache Poenaru, nr.1,
reprezentat de Curelaru Ion – CNP 1500128380010, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local al Oraşului Bălceşti nr.28 / 10.10.2008;
6. Oraşul Băile Govora, prin Consiliul Local al Oraşului Băile Govora, cu sediul în oraşul Băile Govora, str. Tudor Vladimirescu,
nr. 166, reprezentat de Mateescu Mihai – CNP 1541105386040, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Oraşului Băile Govora nr.73 /11.12.2007;
7. Oraşul Băile Olăneşti, prin Consiliul Local al Oraşului Băile Olăneşti, cu sediul în oraşul Băile Olăneşti, str. 1 Decembrie, nr.
1, reprezentat de Ciucă Gheorghe – 1610814384003 în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local al Oraşului Băile Olăneşti nr.31 / 30.09.2008;
8. Oraşul Brezoi, prin Consiliul Local al Oraşului Brezoi, cu sediul în oraşul Brezoi, str. Lotrului, nr. 2, reprezentat de Schell
Robert-Adrian – CNP 1680418380886, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al
Oraşului Brezoi nr.56/16.10.2008;
9. Oraşul Călimăneşti, prin Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti, cu sediul în oraşul Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr. 306,
reprezentat de Amuzan Ilie – CNP 1490205384183, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local al Oraşului Călimăneşti nr.22 / 30.09.2008.2008;
10. Oraşul Horezu, prin Consiliul Local al Oraşului Horezu, cu sediul în oraşul Horezu, str. 1 Decembrie, nr. 7, reprezentat de
Niţu Constantin – CNP 1680521382740, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al
Oraşului Horezu nr.60 / 30.09.2008;
11. Oraşul Ocnele Mari, prin Consiliul Local al Oraşului Ocnele Mari , cu sediul în oraşul Ocnele Mari, str. Alexandru Ioan Cuza,
nr. 53, reprezentat de Lazaroiu Constantin – CNP 1510811384199, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Ocnele Mari nr.42 / 15.10.2008;
12. Comuna Berislăveşti, prin Consiliul Local al Comunei Berislăveşti, cu sediul în Berislăveşti, reprezentat de Buşagă Ion –
CNP 1550513381270, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Berislăveşti
nr.9 /31.07.2008;
13. Comuna Bujoreni, prin Consiliul Local al Comunei Bujoreni, cu sediul în Bujoreni, reprezentat de Roşu Alexsandru – CNP
1560507384261, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bujoreni nr.25 /
29.09.2008;
14. Comuna Buneşti, prin Consiliul Local al Comunei Buneşti, cu sediul în Buneşti, reprezentat de Radi Viorel – CNP
1631224386040, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Buneşti
nr.27/30.09.2008;
15. Comuna Costeşti, prin Consiliul Local al Comunei Costeşti, cu sediul în Costeşti, reprezentat de Stoican Ion – CNP
1440809382747, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Costeşti
nr.16/14.10.2008;
16. Comuna Dăeşti, prin Consiliul Local al Comunei Dăeşti, cu sediul în Dăeşti, reprezentat de Dobre Ion –
CNP1670408384185, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărea Consiliului Local al Comunei Dăeşti nr.24 /
13.10.2008;
17. Comuna Dănicei, prin Consiliul Local al Comunei Dănicei, cu sediul în Dănicei, reprezentat de Pirneci Dumitru –
CNP1520914384201, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dănicei nr.22 /
29.09.2008;
18. Comuna Frânceşti, prin Consiliul Local al Comunei Frânceşti, cu sediul în Frânceşti, reprezentat de Nicolaescu Daniel –
CNP 1651204384202, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Frânceşti
nr.16 / 29.08.2008;
19. Comuna Lădeşti, prin Consiliul Local al Comunei Lădeşti, cu sediul în Lădeşti, reprezentat Dobre Ilie – CNP
1581223384196, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lădeşti nr.20 /
30.09.2008;
20 Comuna Lăpuşata, prin Consiliul Local al Comunei Lăpuşata, cu sediul în Lăpuşata, reprezentat de Cornoiu Aurelian –
CNP1511121382743, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lăpuşata nr.
16 / 10.10.2008;
21. Comuna Măldăreşti, prin Consiliul Local al Comunei Măldăreşti, cu sediul în Măldăreşti, reprezentat de Dragu Ionel – CNP
1550902382754, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Măldăreşti
nr.48/07.12.2007;
22. Comuna Mihăeşti, prin Consiliul Local al Comunei Mihăeşti, cu sediul în Mihăeşti, reprezentat de Stănică Nicolae – CNP
1551103384197, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mihăeşti
nr.27/29.09.2008;
23. Comuna Milcoiu, prin Consiliul Local al Comunei Milcoiu, cu sediul în Milcoiu, reprezentat de Muşat Gheorghe - Daniel –
CNP 1600228384191, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Milcoiu nr.42 /
26.09.2008;
24. Comuna Nicolae Bălcescu, prin CDonsiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu, cu sediul în Nicolae Bălcescu, reprezentat
de Oprea Constantin – CNP 1600412384224, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al
Comunei Nicolae Bălcescu nr.39/16.10.2008;
25. Comuna Păuşeşti, prin Consiliul Local al Comunei Păuşeşti, cu sediul în Păuşeşti, reprezentat de Avan Catalin – CNP
1660510386049, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Păuşeşti
nr.21/14.10.2008;

35

26. Comuna Perişani, prin Consiliul Local al Comunei Perişani, cu sediul în Perişani, reprezentat de Sandu Ion – CNP
1620324380888, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Perişani nr.43 /
10.10.2008;
27. Comuna Pietrari, prin Consiliul Local al Comunei Pietrari, cu sediul în Pietrari, reprezentat de Moraru Nicolae – CNP
1601206386040, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pietrari
nr.23/17.10.2008;
28. Comuna Roeşti, prin Consiliul Local al Comunei Roeşti, cu sediul în Roeşti, reprezentat de Drăghici Gheorghe –
CNP1530611384181, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Roeşti
nr.44/31.07.2008;
29. Comuna Sălătrucel, prin Consiliul Local al Comunei Sălătrucel, cu sediul în Sălătrucel, reprezentat de Drăghici Dumitru –
CNP 1540503381277, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sălătrucel
nr.11 /26.09.2008;
30. Comuna Slătioara, prin Consiliul Local al Comunei Slătioara, cu sediul în Slătioara, reprezentat de Romcescu Cristian Sorin – CNP 1700426382768, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei
Slătioara Hot. nr.13/30.09.2008;
31. Comuna Stoileşti, prin Consiliul Local al Comunei Stoileşti, cu sediul în Stoileşti, reprezentat de Obogeanu Marian – CNP
1610302384207, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Stoileşti
nr.33/30.09.2008;
32. Comuna Suteşti, prin Consiliul Local al Comunei Suteşti, cu sediul în Suteşti, reprezentat de Stănescu Ion – CNP
1560415381465, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suteşti
nr.35/06.12.2007;
33. Comuna Şirineasa, prin Consiliul Local al Comunei Şirineasa, cu sediul în Şirineasa, reprezentat de Săraru Dan - Cătălin –
CNP1610306384187, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şirineasa
nr.27/30.09.2008;
34. Comuna Şuşani, prin Consiliul Local al Comunei Şuşani, cu sediul în Şuşani, reprezentat de Staiu Gheorghe – CNP
1671105284414, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şuşani
nr.28/14.10.2008;
35. Comuna Vaideeni, prin Consiliul Local al Comunei Vaideeni, cu sediul în Vaideeni, reprezentat de Jinaru Ivan – CNP
1520823382751, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vaideeni nr.32/
12.12.2007;
36. Comuna Valea Mare, prin Consiliul Local al Comunei Valea Mare, cu sediul în Valea Mare, reprezentat de Briceag
Constantin – CNP 1580925380017, in calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei
Valea Mare nr.23 / 30.09.2008;
37. Comuna Vlădeşti, prin Consiliul Local al Comunei Vlădeşti, cu sediul în Vlădeşti, reprezentat de Ghiţă Gheorghe - Sorin –
CNP 1500629384211, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vlădeşti
nr.28/30.09.2008;
38. Comuna Voineasa, prin Consiliul Local al Comunei Voineasa, cu sediul în Voineasa, reprezentat de Dobrin Gheorghe –
CNP 1500713380881, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Voineasa
Hot.nr.15 / 30.09.2008.
CAP.VI. Patrimoniul iniţial
(1) "Patrimoniul asociatiei se majoreaza la 38.000 lei, prin completarea patrimoniului initial cu contributia in numerar a unui nou
membru dupa cum urmeaza: Municipiul Rm.Valcea cu suma de 1.000 lei ;
Prezentul act aditional a fost redactat în (___) exemplare originale, azi, data autentificării, ____.2010.
ASOCIAŢII:





























Judeţul Vâlcea, prin Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea - Dl. Cîlea Ion_________________
Municipiul Rm.Valcea, prin Primar – Dl.Rădulescu Romeo _________________________________
Municipiul Drăgăşani, prin Primar - Dl.Nedelcu Cristian ____________________________________
Oraşul Băbeni, prin Primar - Dl. Bogdan Ştefan ________________________________________
Oraşul Bălceşti, prin Primar - Dl. Curelaru Ion _________________________________________
Oraşul Băile Govora, prin Primar - Dl.Mateescu Mihai ___________________________________
Oraşul Băile Olăneşti, prin Primar - Dl. Ciucă Gheorghe__________________________________
Oraşul Brezoi, prin Primar - Dl. Schell Robert _________________________________________
Oraşul Călimăneşti, prin Primar -Dl. Amuzan Ilie________________________________________
Oraşul Horezu, prin Primar - Dl. Niţu Constantin _______________________________________
Oraşul Ocnele Mari, prin Primar - Dl. Iordache Petre ___________________________________
Comuna Berislăveşti, prin Primar - Dl. Buşagă Ion _____________________________________
Comuna Bujoreni, prin Primar - Dl. Roşu Alexandru _____________________________________
Comuna Buneşti, prin Primar - Dl. Radi Viorel _________________________________________
Comuna Costeşti, prin Primar - Dl. Stoica Ion _________________________________________
Comuna Dăeşti, prin Primar - Dl. Dobre Ion ___________________________________________
Comuna Dănicei, prin Primar - Dl. Pîrneci Gh. Dumitru __________________________________
Comuna Frânceşti, prin Primar - Dl. Nicolaescu Daniel __________________________________
Comuna Lădeşti, prin Primar - Dl. Dobre Ilie ______________________________________
Comuna Lăpuşata, prin Primar - Dl. Cornoiu V. Aurelian ________________________________
Comuna Măldăreşti, prin Primar - Dl. Dragu Ionel ________________________________________
Comuna Mihăeşti, prin Primar - Dl. Stănică Nicolae _____________________________________
Comuna Milcoiu, prin Primar - Dl. Muşat Gh. Daniel _____________________________________
Comuna Nicolae Bălcescu, prin Primar - Dl. Oprea Constantin ____________________________
Comuna Păuşeşti, prin Primar - Dl. Pîrvulescu Gheorghe ________________________________
Comuna Perişani, prin Primar - Dl. Sandu Ion ___________________________________________
Comuna Pietrari, prin Primar - Dl. Moraru Nicolae _______________________________________
Comuna Roeşti, prin Primar - Dl. Drăghici Gheorghe _____________________________________
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Comuna Sălătrucel, prin Primar - Dl. Drăghici Dumitru ___________________________________
Comuna Slătioara, prin Primar - Dl. Romcescu Cristian __________________________________
Comuna Stoileşti, prin Primar - Dl. Obogeanu Marian ____________________________________
Comuna Suteşti, prin Primar - Dl. Stănescu Ion ________________________________________
Comuna Şirineasa, prin Primar - Dl. Săraru Dan – Cătălin ________________________________
Comuna Şuşani, prin Primar - Dl. Staiu Gheorghe ______________________________________
Comuna Vaideeni, prin Primar - Dl. Jinaru Ivan _________________________________________
Comuna Valea Mare, prin Primar - Dl. Briceag Constantin ________________________________
Comuna Vlădeşti, prin Primar - Dl. Ghiţă Gheorghe Sorin _________________________________
Comuna Voineasa, prin Primar - Dl. Dobrin Gheorghe ____________________________________
PREŞEDINTE,
Ion Cîlea
ANEXA nr. 2
la Hotărârea nr. 118 din 29 octombrie 2010

ACT ADIŢIONAL NR. 2
LA

STATUTUL
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
“APA VÂLCEA”
Încheiat în baza Hotărârii nr. ___ / 2010 adoptată în şedinţa Adunării Generale ale Asociaţiei din data de _____, au hotărât
modificarea Statutului Asociaţiei, după cum urmează:
Membrii asociaţi ai ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “APA VÂLCEA” :
1.
Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 1,
judeţul Vâlcea, reprezentat de Cîlea Ion – CNP 1440709384191, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judetean, legal împuternicit în
acest scop, prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.25 / 31.07.2008.
2.
Municipiul Rm.Vâlcea, prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Vâlcea, cu sediul în municipiul Rm.Vâlcea, str. G-ral
Praporgescu nr. 14, reprezentat de Rădulescu Romeo – CNP __________________, în calitate de primar, legal împuternicit în acest
scop prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rm.Vâlcea, nr.264 /21.09.2010;
3.
Municipiul Drăgăşani, prin Consiliul Local al Municipiului Drăgăşani, cu sediul în municipiul Drăgăşani, str. Piaţa Pandurilor
nr. 1, reprezentat de Nedelcu Cristian – CNP 1620928381452, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Dragăşani nr.47 /30.09.2008;
4.
Oraşul Băbeni, prin Consiliul Local al Oraşului Băbeni, cu sediul în oraşul Băbeni, str. Dragoş Vrânceanu, nr. 167,
reprezentat de Bogdan Ştefan – CNP1600314384218, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local al Oraşului Băbeni nr.39/15.10.2008;
5.
Oraşul Bălceşti, prin Consiliul Local al Oraşului Bălceşti, cu sediul în oraşul Bălceşti, str. Aleea Petrache Poenaru, nr.1,
reprezentat de Curelaru Ion – CNP 1500128380010, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului
Local al Oraşului Bălceşti nr.28 / 10.10.2008;
6.
Oraşul Băile Govora, prin Consiliul Local al Oraşului Băile Govora, cu sediul în oraşul Băile Govora, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 166, reprezentat de Mateescu Mihai – CNP 1541105386040, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Băile Govora nr.73 /11.12.2007;
7.
Oraşul Băile Olăneşti, prin Consiliul Local al Oraşului Băile Olăneşti, cu sediul în oraşul Băile Olăneşti, str. 1 Decembrie,
nr. 1, reprezentat de Ciucă Gheorghe – 1610814384003 în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Oraşului Băile Olăneşti nr.31 / 30.09.2008;
8.
Oraşul Brezoi, prin Consiliul Local al Oraşului Brezoi, cu sediul în oraşul Brezoi, str. Lotrului, nr. 2, reprezentat de Schell
Robert-Adrian – CNP 1680418380886, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al
Oraşului Brezoi nr.56/16.10.2008;
9.
Oraşul Călimăneşti, prin Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti, cu sediul în oraşul Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.
306, reprezentat de Amuzan Ilie – CNP 1490205384183, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea
Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti nr.22 / 30.09.2008.2008;
10. Oraşul Horezu, prin Consiliul Local al Oraşului Horezu, cu sediul în oraşul Horezu, str. 1 Decembrie, nr. 7, reprezentat de
Niţu Constantin – CNP 1680521382740, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al
Oraşului Horezu nr.60 / 30.09.2008;
11. Oraşul Ocnele Mari, prin Consiliul Local al Oraşului Ocnele Mari , cu sediul în oraşul Ocnele Mari, str. Alexandru Ioan
Cuza, nr. 53, reprezentat de Lazaroiu Constantin – CNP 1510811384199, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop
prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Ocnele Mari nr.42 / 15.10.2008;
12. Comuna Berislăveşti, prin Consiliul Local al Comunei Berislăveşti, cu sediul în Berislăveşti, reprezentat de Buşagă Ion –
CNP 1550513381270, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Berislăveşti
nr.9 /31.07.2008;
13. Comuna Bujoreni, prin Consiliul Local al Comunei Bujoreni, cu sediul în Bujoreni, reprezentat de Roşu Alexsandru – CNP
1560507384261, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bujoreni nr.25 /
29.09.2008;
14. Comuna Buneşti, prin Consiliul Local al Comunei Buneşti, cu sediul în Buneşti, reprezentat de Radi Viorel – CNP
1631224386040, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Buneşti
nr.27/30.09.2008;
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15. Comuna Costeşti, prin Consiliul Local al Comunei Costeşti, cu sediul în Costeşti, reprezentat de Stoican Ion – CNP
1440809382747, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Costeşti
nr.16/14.10.2008;
16. Comuna Dăeşti, prin Consiliul Local al Comunei Dăeşti, cu sediul în Dăeşti, reprezentat de Dobre Ion –
CNP1670408384185, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărea Consiliului Local al Comunei Dăeşti nr.24 /
13.10.2008;
17. Comuna Dănicei, prin Consiliul Local al Comunei Dănicei, cu sediul în Dănicei, reprezentat de Pirneci Dumitru –
CNP1520914384201, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dănicei nr.22 /
29.09.2008;
18. Comuna Frânceşti, prin Consiliul Local al Comunei Frânceşti, cu sediul în Frânceşti, reprezentat de Nicolaescu Daniel –
CNP 1651204384202, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Frânceşti
nr.16 / 29.08.2008;
19. Comuna Lădeşti, prin Consiliul Local al Comunei Lădeşti, cu sediul în Lădeşti, reprezentat Dobre Ilie – CNP
1581223384196, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lădeşti nr.20 /
30.09.2008;
20. Comuna Lăpuşata, prin Consiliul Local al Comunei Lăpuşata, cu sediul în Lăpuşata, reprezentat de Cornoiu Aurelian –
CNP1511121382743, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lăpuşata nr.
16 / 10.10.2008;
21. Comuna Măldăreşti, prin Consiliul Local al Comunei Măldăreşti, cu sediul în Măldăreşti, reprezentat de Dragu Ionel – CNP
1550902382754, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Măldăreşti
nr.48/07.12.2007;
22. Comuna Mihăeşti, prin Consiliul Local al Comunei Mihăeşti, cu sediul în Mihăeşti, reprezentat de Stănică Nicolae – CNP
1551103384197, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mihăeşti
nr.27/29.09.2008;
23. Comuna Milcoiu, prin Consiliul Local al Comunei Milcoiu, cu sediul în Milcoiu, reprezentat de Muşat Gheorghe - Daniel –
CNP 1600228384191, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Milcoiu nr.42 /
26.09.2008;
24. Comuna Nicolae Bălcescu, prin CDonsiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu, cu sediul în Nicolae Bălcescu, reprezentat
de Oprea Constantin – CNP 1600412384224, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al
Comunei Nicolae Bălcescu nr.39/16.10.2008;
25. Comuna Păuşeşti, prin Consiliul Local al Comunei Păuşeşti, cu sediul în Păuşeşti, reprezentat de Avan Catalin – CNP
1660510386049, în calitate de viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Păuşeşti
nr.21/14.10.2008;
26. Comuna Perişani, prin Consiliul Local al Comunei Perişani, cu sediul în Perişani, reprezentat de Sandu Ion – CNP
1620324380888, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Perişani nr.43 /
10.10.2008;
27. Comuna Pietrari, prin Consiliul Local al Comunei Pietrari, cu sediul în Pietrari, reprezentat de Moraru Nicolae – CNP
1601206386040, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pietrari
nr.23/17.10.2008;
28. Comuna Roeşti, prin Consiliul Local al Comunei Roeşti, cu sediul în Roeşti, reprezentat de Drăghici Gheorghe –
CNP1530611384181, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Roeşti
nr.44/31.07.2008;
29. Comuna Sălătrucel, prin Consiliul Local al Comunei Sălătrucel, cu sediul în Sălătrucel, reprezentat de Drăghici Dumitru –
CNP 1540503381277, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sălătrucel
nr.11 /26.09.2008;
30. Comuna Slătioara, prin Consiliul Local al Comunei Slătioara, cu sediul în Slătioara, reprezentat de Romcescu Cristian Sorin – CNP 1700426382768, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei
Slătioara Hot. nr.13/30.09.2008;
31. Comuna Stoileşti, prin Consiliul Local al Comunei Stoileşti, cu sediul în Stoileşti, reprezentat de Obogeanu Marian – CNP
1610302384207, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Stoileşti
nr.33/30.09.2008;
32. Comuna Suteşti, prin Consiliul Local al Comunei Suteşti, cu sediul în Suteşti, reprezentat de Stănescu Ion – CNP
1560415381465, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suteşti
nr.35/06.12.2007;
33. Comuna Şirineasa, prin Consiliul Local al Comunei Şirineasa, cu sediul în Şirineasa, reprezentat de Săraru Dan - Cătălin
– CNP1610306384187, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şirineasa
nr.27/30.09.2008;
34. Comuna Şuşani, prin Consiliul Local al Comunei Şuşani, cu sediul în Şuşani, reprezentat de Staiu Gheorghe – CNP
1671105284414, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şuşani
nr.28/14.10.2008;
35. Comuna Vaideeni, prin Consiliul Local al Comunei Vaideeni, cu sediul în Vaideeni, reprezentat de Jinaru Ivan – CNP
1520823382751, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vaideeni nr.32/
12.12.2007;
36. Comuna Valea Mare, prin Consiliul Local al Comunei Valea Mare, cu sediul în Valea Mare, reprezentat de Briceag
Constantin – CNP 1580925380017, in calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei
Valea Mare nr.23 / 30.09.2008;
37. Comuna Vlădeşti, prin Consiliul Local al Comunei Vlădeşti, cu sediul în Vlădeşti, reprezentat de Ghiţă Gheorghe - Sorin –
CNP 1500629384211, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vlădeşti
nr.28/30.09.2008;
38. Comuna Voineasa, prin Consiliul Local al Comunei Voineasa, cu sediul în Voineasa, reprezentat de Dobrin Gheorghe –
CNP 1500713380881, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Voineasa
Hot.nr.15 / 30.09.2008.
CAPITOLUL III: Patrimoniul Asociaţiei
Art. 6
(2) "Patrimoniul asociatiei se majoreaza la 38.000 lei, prin completarea patrimoniului initial cu contributia in numerar a unui nou
membru dupa cum urmeaza:Municipiul Rm.Valcea cu suma de 1.000 lei ;
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Prezentul act aditional a fost redactat în (___) exemplare originale, azi, data autentificării, __________.2010.
ASOCIAŢII:

Judeţul Vâlcea, prin Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea - Dl. Cîlea Ion_________________

Municipiul Rm.Valcea, prin Primar – Dl.Rădulescu Romeo _________________________________

Municipiul Drăgăşani, prin Primar - Dl.Nedelcu Cristian ____________________________________

Oraşul Băbeni, prin Primar - Dl. Bogdan Ştefan ________________________________________

Oraşul Bălceşti, prin Primar - Dl. Curelaru Ion _________________________________________

Oraşul Băile Govora, prin Primar - Dl.Mateescu Mihai ___________________________________

Oraşul Băile Olăneşti, prin Primar - Dl. Ciucă Gheorghe__________________________________

Oraşul Brezoi, prin Primar - Dl. Schell Robert _________________________________________

Oraşul Călimăneşti, prin Primar -Dl. Amuzan Ilie________________________________________

Oraşul Horezu, prin Primar - Dl. Niţu Constantin _______________________________________

Oraşul Ocnele Mari, prin Primar - Dl. Iordache Petre ___________________________________

Comuna Berislăveşti, prin Primar - Dl. Buşagă Ion _____________________________________

Comuna Bujoreni, prin Primar - Dl. Roşu Alexandru _____________________________________

Comuna Buneşti, prin Primar - Dl. Radi Viorel _________________________________________

Comuna Costeşti, prin Primar - Dl. Stoica Ion _________________________________________

Comuna Dăeşti, prin Primar - Dl. Dobre Ion ___________________________________________

Comuna Dănicei, prin Primar - Dl. Pîrneci Gh. Dumitru __________________________________

Comuna Frânceşti, prin Primar - Dl. Nicolaescu Daniel __________________________________

Comuna Lădeşti, prin Primar - Dl. Dobre Ilie ______________________________________

Comuna Lăpuşata, prin Primar - Dl. Cornoiu V. Aurelian ________________________________

Comuna Măldăreşti, prin Primar - Dl. Dragu Ionel ________________________________________

Comuna Mihăeşti, prin Primar - Dl. Stănică Nicolae _____________________________________

Comuna Milcoiu, prin Primar - Dl. Muşat Gh. Daniel _____________________________________

Comuna Nicolae Bălcescu, prin Primar - Dl. Oprea Constantin ____________________________

Comuna Păuşeşti, prin Primar - Dl. Pîrvulescu Gheorghe ________________________________

Comuna Perişani, prin Primar - Dl. Sandu Ion ___________________________________________

Comuna Pietrari, prin Primar - Dl. Moraru Nicolae _______________________________________

Comuna Roeşti, prin Primar - Dl. Drăghici Gheorghe _____________________________________

Comuna Sălătrucel, prin Primar - Dl. Drăghici Dumitru ___________________________________

Comuna Slătioara, prin Primar - Dl. Romcescu Cristian __________________________________

Comuna Stoileşti, prin Primar - Dl. Obogeanu Marian ____________________________________

Comuna Suteşti, prin Primar - Dl. Stănescu Ion ________________________________________

Comuna Şirineasa, prin Primar - Dl. Săraru Dan – Cătălin ________________________________

Comuna Şuşani, prin Primar - Dl. Staiu Gheorghe _____________________________________

Comuna Vaideeni, prin Primar - Dl. Jinaru Ivan _________________________________________

Comuna Valea Mare, prin Primar - Dl. Briceag Constantin ________________________________

Comuna Vlădeşti, prin Primar - Dl. Ghiţă Gheorghe Sorin _________________________________

Comuna Voineasa, prin Primar - Dl. Dobrin Gheorghe _________________________________
PREŞEDINTE,
Ion Cîlea

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordului cadru de colaborare pentru implementarea proiectului
”Români pentru români, prin România”
Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința din data de 29 octombrie 2010, la care participă un număr de 30 consilieri județeni
din numărul total de 32 în funcție;
Având în vedere Expunerea de motive, înregistrată sub nr. 11124/22.10.2010 , prin care se propune aprobarea acordului cadru
de colaborare pentru implementarea proiectului ”Români pentru români, prin România”
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Programe și Relații Externe nr.11125/22.10.2010 și avizele comisiilor de
specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (6) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 - Se aprobă acordul cadru de colaborare dintre Consiliul Județean Vâlcea și Asociația ”Drepturi Civile” în vederea
implementării proiectului ”Români pentru români, prin România”, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Vâlcea, domnul Ion Cîlea, să semneze Acordul cadru de
colaborare între județul Vâlcea și Asociația ”Drepturi Civile” în vederea implementării proiectului ”Români pentru români, prin
România”.
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Art. 3 - Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Asociației ”Drepturi Civile”,
precum și direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu un număr de 31 voturi pentru, 0
voturi împotrivă și 0 abțineri.
PREȘEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 119 din 29 octombrie 2010

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Avizului Unic nr.2 din 14 octombrie 2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului şi Urbanism, pentru documentaţia de urbanism << Plan Urbanistic General al
Comunei Milcoiu, Judeţul Vâlcea şi Regulament Local de Urbanism> >
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 octombrie 2010, la care participă un număr de 30 consilieri
judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.10813 din 14 octombrie 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Arhitectului Şef, înregistrat la nr.10814 din 14 octombrie 2010, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.37, alin.(5) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, 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 Avizul Unic nr.2 din 14 octombrie 2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, pentru
documentaţia de urbanism < < Plan Urbanistic General al Comunei Milcoiu, Judeţul Vâlcea şi Regulament Local de Urbanism > > .
Art.2. Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Arhitectului Şef, Direcţiei
Administraţie Locală şi Primăriei Comunei Milcoiu, 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.45, alin.(2), lit.”e” şi art.98 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. 120 din 29 octombrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Avizului Unic nr.3 din 14 octombrie 2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului şi Urbanism, pentru documentaţia de urbanism < < Plan Urbanistic General al
Comunei Lădeşti, Judeţul Vâlcea şi Regulament Local de Urbanism > >
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 octombrie 2010, la care participă un număr de 30 consilieri
judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.10815 din 14 octombrie 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Arhitectului Şef, înregistrat la nr.10816 din 14 octombrie 2010, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.37, alin.(5) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, 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 Avizul Unic nr.3 din 14 octombrie 2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, pentru
documentaţia de urbanism <<Plan Urbanistic General al Comunei Lădeşti, Judeţul Vâlcea şi Regulament Local de Urbanism>> .
Art.2. Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Arhitectului Şef, Direcţiei
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Administraţie Locală şi Primăriei Comunei Lădeşti, 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.45, alin.(2), lit.”e” şi art.98 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.121 din 29 octombrie 2010

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.111 din 30 septembrie 2010
referitoare la încetarea calităţii de membru şi numirea unui membru în Consiliul de Administraţie al
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 octombrie 2010, la care participă un număr de 30 consilieri
judeţeni din totalul de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.10943 din 19 octombrie 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Locală, înregistrat sub nr.10944 din 19 octombrie 2010,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de demisia domnului Ioan Filip din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene
de Drumuri şi Poduri Vâlcea, din data de 25 martie 2009, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.4425 din 10 aprilie 2009;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’a’’ şi lit.’’d’’, alin.(2) lit.’’b’’ şi alin.(5) lit.’’a’’ pct.12 şi art.92 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.12 şi 13 din Legea
nr.15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările
ulterioare şi cele ale art.85 alin.(1) lit.’’h’’ din Legea nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 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.I Art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.111 din 30 septembrie 2010, referitoare la încetarea calităţii de membru
şi numirea unui membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, se modifică, după
cum urmează:
’’Art.1. Domnului Ioan Filip îi încetează calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, ca urmare a demisiei’’.
Art.II Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcţionale din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, precum şi
persoanei prevăzute art.I în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site – ul Consiliului
Judeţean Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) 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.122 din 29 octombrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea, aprobată prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.20 din 14 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 octombrie 2010, la care participă
un număr de 30 consilieri judeţeni, din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.10906 din 18.10.2010;
Văzând adresa Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vâlcea nr.9754/R din 23.09.2010 şi adresa Agenţiei Judeţene pentru
Prestaţii Sociale Vâlcea nr.13.246 din 20.09.2010;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Locală, înregistrat sub nr. 10907 din 18.10.2010, precum
şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.104 din Legea nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările
şi completările ulterioare, coroborate cu art.4 şi art.5 alin.(2) lit.”c” şi lit,”e” din Hotărârea Guvernului nr.1437/2004, privind organizarea
şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;
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: Pe data prezentei hotărâri, domnului Bogdan Ruiu îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea.
Art.2: Începând cu aceeaşi dată, doamna Amza Bianca Maria, inspector de poliţie – Şeful Biroului de Analiză şi Prevenirea
Criminalităţii din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vâlcea, se numeşte membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea.
Art.3 : Pe data prezentei hotărâri, doamnei Lăcrămioara Bălan îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru Protecţia
Copilului Vâlcea.
Art.4: Începând cu aceeaşi dată, doamna Niţescu Elena-Violeta, Director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale
Vâlcea, se numeşte membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea.
Art.5: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Administraţie
Locală, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Vâlcea,
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vâlcea, precum şi persoanelor prevăzute la art.1 - 4, 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, 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.123 din 29 octombrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea ca membri în consiliile de administraţie ale
Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni şi Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Bistriţa
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 29 octombrie 2010, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni
din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive, a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.9561 din 14 septembrie 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.9562 din 14 septembrie 2010, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.145, alin.(1) şi alin.(6) din Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.6 din Hotărârea Guvernului nr.1251/2005, privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare,
instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de
învăţământ special şi special integrat, ale art.30, art.31, art.33, alin.(1), lit.”e” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar aprobat de Ordinul Ministerul Educaţiei şi Cercetării nr.4925/2005, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale art.13 din Regulamentul cadru de înfiinţare, organizare şi funcţionare a centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă,
aprobat prin Ordinul Ministerul Educaţiei şi Cercetării nr.5418/2005, 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 Domnul Barbu Alexandru, inginer, se desemnează în calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar
pentru Educaţie Incluzivă Băbeni, cu un număr de 29 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 0 abţineri.
Art.2 Domnul Giubega Ion, profesor, se desemnează în calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar
pentru Educaţie Incluzivă Bistriţa, cu un număr de 17 voturi pentru, 14 voturi împotrivă, 0 abţineri.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice,
Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni, Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Bistriţa, precum şi persoanelor prevăzute
la art.1 şi art.2, 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.45, alin.(5) şi art.98 din Legea administraţiei publice locale,
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.124 din 29 octombrie 2010
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DISPOZIŢII
ALE
PREŞEDINTELUI
CONSILIULUI JUDEŢEAN
VÂLCEA
(septembrie – octombrie 2010)

43

44

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a trei autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr.9102 din 31.08.2010, prin care se propune emiterea a trei 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 trei 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. 413 din 1 septembrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
00
extraordinară în data de 3 septembrie 2010, ora 10
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(2) 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:
00

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă extraordinară, în data de 3 septembrie 2010, ora 10 , care se va
desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii de zi al şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. 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. 415 din 1 septembrie 2010
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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.9180 din 02.09.2010, 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. 417 din 3 septembrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a trei certificate de urbanism şi prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 9336 din 07.09.2010, prin care se propune emiterea a trei certificate
de urbanism şi prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire .
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) - (3) şi art. 7 alin. ( 7 ) 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 trei certificate de urbanism prevăzute în Anexa nr. 1.
Art. 2 Se prelungeşte valabilitatea unei autorizaţii de construire prevăzută în anexa nr.2.
Art. 3 Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 4 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. 419 din 8 septembrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţeanului Giura - Junghi Nicuşor - Daniel în Giura
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.1316 din 25 august 2010, prin
care se propune admiterea cererii domnului Giura – Junghi Nicuşor - Daniel, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de
familie din Giura - Junghi în Giura, pe motiv că, cu ocazia încheierii căsătoriei, soţii au convenit să poarte numele de familie reunite,
iar, în prezent, doreşte să revină la numele avut anterior căsătoriei, respectiv acela de Giura;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11
din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit.”i” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe
cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1),
lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale 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;
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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
DISPOZIŢIE
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţeanului Giura – Junghi Nicuşor Daniel, domiciliat în sat Făureşti, comuna Făureşti, judeţul Vâlcea, tată Ilie şi mamă Maria, născut în municipiul Craiova, judeţul Dolj, la
data de 13 aprilie 1985, CNP 1850413160019, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Giura – Junghi în Giura,
urmând să poarte în viitor numele de familie GIURA şi prenumele NICUŞOR - DANIEL.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, 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 Bălceşti, 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. 426 din 14 septembrie 2010
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. 9670 din 16.09.2010 , 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, emite 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. 434 din 17 septembrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al cetăţeanului Roşu Damon – Alexandru din Roşu în Urşeanu
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.1297 din 6 septembrie 2010, prin
care se propune admiterea cererii domnului Roşu Damon - Alexandru, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie
din Roşu în Urşeanu, pe motiv că, în urma desfacerii căsătoriei părinţilor, mama sa a revenit la numele de familie purtat anterior, iar el
doreşte să poarte numele de familie al acesteia, respectiv acela de Urşeanu;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11
din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(3), lit.”f” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe
cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1),
lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale 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;
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 Roşu Damon - Alexandru,
domiciliat în oraşul Horezu, strada G-ral Gheorghe Magheru, sc. A, ap. 2 judeţul Vâlcea, tată Nicolae şi mamă Gina, născut în
municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 19 august 1990, CNP 1900819385595, şi se schimbă numele acestuia, pe cale
administrativă, din Roşu în Urşeanu, urmând să poarte în viitor numele de familie URŞEANU şi prenumele DAMON – ALEXANDRU.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Vâlcea şi Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
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Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica, prezenta dispoziţie, Serviciului Public Comunitar de
Evidenţă a Persoanelor Horezu, 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. 435 din 17 septembrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE–
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui minorei
Cîrstea Alexandra - Andra din Alexandra – Andra în Alexandra
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.1443 din 26 august 2010, privind
cererea domnului Cîrstea Alexandru, care solicită schimbarea prenumelui fiicei sale minore, din Alexandra – Andra în Alexandra,
motivând că prenumele acesteia, „Andra”, este diminutivul prenumelui „Alexandra”, fiind o repetare nefirească;
Constată întemeiată cererea de schimbare a prenumelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de
art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) lit. ’’m’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe
cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1),
lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale 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;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a prenumelui minorei Cîrstea Alexandra – Andra, domiciliată în
municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Emil Avramescu, nr. 5, bloc R, sc. A, ap. 7, judeţul Vâlcea, fiica lui Alexandru şi Mironela, născută în
municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 16 septembrie 1992, C.N.P.2920916385572 şi se schimbă prenumele acesteia,
pe care administrativă, din Alexandra – Andra în Alexandra, urmând să poarte în viitor numele de familie CÎRSTEA şi prenumele
ALEXANDRA.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, 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. 436 din 17 septembrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
cetăţeanului Miclescu Viorel din Miclescu în Predescu
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.1449 din 27 august 2010, prin
care se propune admiterea cererii domnului Miclescu Viorel, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie din Miclescu în
Predescu, motivând că doreşte să revină la numele de familie dobândit la naştere, respectiv acela de Predescu.
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11
din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe
cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1),
lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale 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;
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 Miclescu Viorel, domiciliat în
satul Bodeşti, comuna Bărbăteşti, judeţul Vâlcea, tată Iosif şi mamă Ioana, născut în comuna Bărbăteşti, judeţul Vâlcea, la data de 11
martie 1971, CNP 1710311382747, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Miclescu în Predescu, urmând să
poarte în viitor numele de familie PREDESCU şi prenumele VIOREL.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Vâlcea şi Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
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Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Serviciului Public Comunitar de
Evidenţă a Persoanelor Horezu, 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. 437 din 17 septembrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 9710 din 17.09.2010, prin care se propune prelungirea valabilităţii
unei autorizaţii de construire .
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. ( 7 ) 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 prelungeşte valabilitatea unei autorizaţii de construire prevăzută 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. 450 din 20 septembrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al cetăţeanului Vasilescu George - Claudiu din Vasilescu în Pavel
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.1411 din 26 august 2010, prin
care se propune admiterea cererii domnului Vasilescu George - Claudiu, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie din
Vasilescu în Pavel, pe motiv că, de la divorţul părinţilor, nu a mai avut niciun fel de legătură cu tatăl său şi doreşte să poarte numele
de familie al mamei, respectiv acela de Pavel;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11
din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe
cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1),
lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale 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;
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 Vasilescu George - Claudiu,
domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Florilor, nr.7, bl. 67, sc. A, ap. 6, judeţul Vâlcea, tată Constantin şi mamă Camelia, născut
în oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea, la data de 26 septembrie 1987, CNP 1870926385298, şi se schimbă numele acesteia, pe cale
administrativă, din Vasilescu în Pavel, urmând să poarte în viitor numele de familie PAVEL şi prenumele GEORGE - CLAUDIU.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, 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. 451 din 20 septembrie 2010
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire

Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului–şef înregistrat la nr.9741/17.09.2010,prin care se propune emiterea unei 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 emite o autorizaţie de construire, prevăzută 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. 452 din 21 septembrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – Şef înregistrat la nr. 9851 din 21.09.2010, prin care se propune emiterea unei 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 emite o autorizaţie de construire, prevăzută 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. 453 din 21 septembrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – Şef înregistrat la nr. 9918 din 22.09.2010, prin care se propune emiterea unei 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 emite o autorizaţie de construire, prevăzută 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. 454 din 23 septembrie 2010
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei finale a lucrării de: „Consolidare pod pe DJ 677 A
Creţeni – Pesceana – Şirineasa, km.34+850 – Consolidare Pila 1”, comuna Şirineasa, judeţul Vâlcea
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.9849 din 21 septembrie 2010, prin care se propune admiterea
recepţiei finale a lucrării de: „Consolidare pod pe DJ 677 A Creţeni – Pesceana – Şirineasa, km.34+850 – Consolidare Pila 1 ”,
comuna Şirineasa, judeţul Vâlcea;
Văzând procesul –verbal de recepţie finală nr.9825 din 21.09.2010;
În conformitate cu prevederile art.3 şi art.36 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
DISPOZIŢIE
Art.1 Se admite recepţia finală a lucrărilor de: „Consolidare pod pe DJ 677 A Creţeni – Pesceana – Şirineasa, km.34+850 –
Consolidare Pila 1”, comuna Şirineasa, judeţul Vâlcea.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, Primăriei Comunei Şirineasa, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, precum şi
persoanelor prevăzute la art.1, 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. 455 din 23 septembrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţenei
DRĂGHICI Lorena-Olimpia, în DRĂGHICI-DINA
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.1646 din 15.09.2010, prin care
se propune admiterea cererii doamnei Drăghici Lorena-Olimpia, de schimbare a numelui de familie, pe cale administrativă,
din Drăghici în Drăghici-Dina, pe motiv că, după căsătorie, ambii soţi au luat numele de Drăghici, iar în prezent ea doreşte să poarte şi
numele avut înainte de căsătorie şi să se numească Drăghici-Dina;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11
din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit. "m", 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, cele ale
art.91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11 precum şi cele ale 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;
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 cetăţenei DRĂGHICI LORENA-OLIMPIA, domiciliată în oraşul Băile Govora, strada Horia, Cloşca
şi Crişan nr.4, judeţul Vâlcea, tată Ilie şi mamă Elena, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 24 octombrie
1983, C.N.P.2831024385599 şi se schimbă numele de familie al acesteia, pe cale administrativă, din DRĂGHICI în DRĂGHICI-DINA,
urmând să poarte în viitor numele de familie DRĂGHICI – DINA şi prenumele LORENA-OLIMPIA .
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, 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 Băile Govora, 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. 457 din 23 septembrie 2010
ROMÂNIA
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
00
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2010, ora 10
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:
00

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 30 septembrie 2010, ora 10 , care se va
desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii zi al şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. 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. 463 din 23 septembrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism şi a unei autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – Şef înregistrat la nr. 10148 din 28.09.2010, prin care se propune emiterea unui certificat
de urbanism şi a unei autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) şi 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 nr. 1.
Art. 2 Se emite o autorizaţie de construire, prevăzută în Anexa nr. 2.
Art. 3 Anexele nr. 1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 4 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. 476 din 29 septembrie 2010

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţeanului
CINCULESCU VICTOR – MARIAN în ZOTICA
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.1519 din 23.09.2010, prin care
se propune admiterea cererii domnului Cinculescu Victor - Marian, de schimbare a numelui de familie, pe cale administrativă,
din Cinculescu în Zotica, pe motiv că după divorţul părinţilor a fost încredinţat spre creştere şi educare mamei, iar în prezent doreşte
să poarte numele de familie al actualului soţ al acesteia, respectiv acela de Zotica;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11
din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit. "m", 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, cele ale
art.91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11 precum şi cele ale 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;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
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ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea cetăţeanului Cinculescu Victor -Marian, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ştirbei Vodă,
nr.237, judeţul Vâlcea, tată Eugen şi mamă Victoria, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 16 iunie 1992,
C.N.P. 1920616385571 şi se schimbă numele de familie al acestuia, pe cale administrativă, din CINCULESCU în ZOTICA, urmând
să poarte în viitor numele de familie ZOTICA şi prenumele VICTOR - MARIAN.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, 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. 483 din 30 septembrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui
de familie al cetăţenei RĂDUCU Mirela - Claudia în VĂDUVA
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.1520 din 23.09.2010, prin care
se propune admiterea cererii doamnei Răducu Mirela-Claudia, de schimbare a numelui de familie, pe cale administrativă, din Răducu
în Văduva, pe motiv că după divorţ a păstrat numele de Răducu al fostului soţ, apoi s-a casătorit a doua oară păstrându-şi acelaşi
nume, iar în prezent doreşte să revină la numele dobândit la naştere, respectiv acela de Văduva;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11
din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit. "m", 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, cele ale
art.91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11 precum şi cele ale 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;
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 cetăţenei Răducu Mirela-Claudia, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, Aleea Melodiei, nr.6,
bl.N10, sc.A, ap.4 judeţul Vâlcea, tată Petre şi mamă Maria, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 26 iunie
1981, C.N.P. 2810626385572 şi se schimbă numele de familie al acestuia, pe cale administrativă, din RĂDUCU în VĂDUVA, urmând
să poarte în viitor numele de familie VĂDUVA şi prenumele MIRELA - CLAUDIA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, 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 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. 484 din 30 septembrie 2010
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.10403 din 04.10.2010, prin care se propune emiterea a două
autorizaţii de construire ;
În conformitate cu prevederile art. 4 - alin.(1) lit. a) şi art.7 - alin.(6) 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
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Art. 1 Se emit două autorizaţii de construire, 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. 490 din 6 octombrie 2010

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire şi a trei certificate de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – Şef înregistrat la nr. 10619 din 08.10.2010, prin care se propune emiterea unei autorizaţii
de construire şi a trei certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a); 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 o autorizaţie de construire , prevăzută în Anexa nr. 1.
Art. 2 Se emit trei certificate de urbanism, prevăzute în Anexa nr. 2.
Art. 3 Anexele nr. 1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 4 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. 498 din 11 octombrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a cinci certificate de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 10755 din 13.10.2010, prin care se propune emiterea a cinci
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 cinci 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. 508 din 14 octombrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE–
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DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui minorului
Ciodolan Gabriel din Gabriel în Radu - Gabriel
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.1595 din 30 septembrie 2010,
privind cererea doamnei Ciodolan Mihaela, care solicită schimbarea prenumelui fiului său minor, din Gabriel în Radu - Gabriel,
motivând că, minorul aşa a fost apelat încă de la naştere, fiind cunoscut în societate sub acest prenume;
Constată întemeiată cererea de schimbare a prenumelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de
art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) lit. ’’m’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe
cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1),
lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale 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;
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 prenumelui minorului Ciodolan Gabriel, domiciliat în municipiul
Râmnicu Vâlcea, str. Calistrat Hogaş, nr. 36, judeţul Vâlcea, fiul lui Samoiel şi Mihaela, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul
Vâlcea, la data de 1 noiembrie 2005, C.N.P.5051101385561 şi se schimbă prenumele acestuia, pe care administrativă, din Gabriel în
Radu - Gabriel, urmând să poarte în viitor numele de familie CIODOLAN şi prenumele RADU - GABRIEL.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, 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 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. 509 din 14 octombrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
00
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 29 octombrie 2010, ora 10
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:
00

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 29 octombrie 2010, ora 10 , care se va desfăşura
în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinei zi al şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. 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. 510 din 22 octombrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 10956 din 19.10.2010 , prin care se propune prelungirea termenului
de valabilitate a unei autorizaţii de construire
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) 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
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completările ulterioare, emite următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea unei autorizaţii de construire prevăzută 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. 516 din 22 octombrie 2010
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. 11213 din 25.10.2010, 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 îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 517 din 26 octombrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al cetăţeanului Radu Liviu din Radu în Stănişor
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.1683 din 12 octombrie 2010, prin
care se propune admiterea cererii domnului Radu Liviu, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie din Radu în
Stănişor, pe motiv că, în urma căsătoriei a dobândit numele soţiei, iar în prezent doreşte să revină la numele de familie dobândit la
naştere, respectiv acela de Stănişor, fiind singurul moştenitor al părinţilor;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11
din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe
cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1),
lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale 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;
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 Radu Liviu, domiciliat în
municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Dacia, nr.13, bl. B, sc. C, ap. 5, judeţul Vâlcea, tată Mihai şi mamă Maria, născut în municipiul
Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 21 iulie 1974, CNP 1740721384198, şi se schimbă numele acestuia, pe cale
administrativă, din Radu în Stănişor, urmând să poarte în viitor numele de familie STĂNIŞOR şi prenumele LIVIU.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, 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.
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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. 518 din 26 octombrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al cetăţeanului Mărunţelu Gheorghe din Mărunţelu în Dobrică
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.1721/1 din 12 octombrie 2010,
prin care se propune admiterea cererii domnului Mărunţelu Gheorghe, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie, pe
motiv că, după a doua căsătorie a preluat numele soţiei, respectiv acela de Mărunţelu, iar în prezent doreşte să poarte numele de
familie dobândit la naştere, respectiv acela de Dobrică;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11
din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe
cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1),
lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale 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;
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 Mărunţelu Gheorghe,
domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Zorilor, nr.3, bl. P7, sc. B, ap. 11, judeţul Vâlcea, tată Gheorghe şi mamă Aurelia, născut
în comuna Păuşeşti - Măglaşi, judeţul Vâlcea, la data de 24 noiembrie 1969, CNP 1691124384001, şi se schimbă numele de familie al
acestuia, pe cale administrativă, din Mărunţelu în Dobrică, urmând să poarte în viitor numele de familie DOBRICĂ şi prenumele
GHEORGHE.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, 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. 519 din 27 octombrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE–
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului
Mărunţelu George – Denis din Mărunţelu în Dobrică
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.1721/2 din 12 octombrie 2010,
privind cererea domnului Mărunţelu Gheorghe, care solicită schimbarea numelui de familie al fiului său minor, motivând că a solicitat
schimbarea numelui său de familie şi, în prezent, doreşte ca şi fiul său să poarte acelaşi nume de familie, respectiv acela de Dobrică;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11
din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) lit. ’’m’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe
cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1),
lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale 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;
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 minorului Mărunţelu George - Denis,
domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Zorilor, nr.3, bl. P7, sc. B, ap. 11, judeţul Vâlcea, tată Gheorghe şi mamă Joiţa, născut în
municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 12 mai 2009, C.N.P.5090512385580 şi se schimbă numele de familie al
acestuia, pe cale administrativă, din Mărunţelu în Dobrică, urmând să poarte în viitor numele de familie DOBRICĂ şi prenumele
GEORGE - DENIS.
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Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, 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. 520 din 28 octombrie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism şi a trei autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – Şef înregistrat la nr. 11233 din 26.10.2010, prin care se propune emiterea unui certificat
de urbanism şi a trei autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) şi 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 nr. 1.
Art. 2 Se emit trei autorizaţii de construire, prevăzute în Anexa nr. 2.
Art. 3 Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 4 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. 521 din 28 octombrie 2010
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. 11294 din 27.10.2010, 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. 523 din 29 octombrie 2010
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CONSILIUL JUDETEAN VÂLCEA

Anexa la Dispozitia nr. 413 din 1 septembrie 2010

LISTA
cuprinzând autorizatiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 35 - 37
N
r.
crt.

Solicitant
1

Adresa solicitant

2

3

1

S.C.HIDRO-ESTE S.R.L. prin
Dudău Maria-Ramona

2
3

Valoare
-lei-

Denumirea lucrării
4

Bucureşti judet , Sect. 3,
Str. Basarabiei, Nr. 68

5

,,
CONSTRUIRE
MICROHIDROCENTRALA CAPTARE PE
RÂUL BOIA MARE ŞI BOIA MICĂ "

5.940.844 lei

S.C.HIDRO-ESTE S.R.L. prin BUCUREŞTI judet ,
Dudău Maria-Ramona
Str. BASARABIA, Nr. 68

CONSTRUIRE
MICROHIDROCENTRALĂ PE BOIA MICĂ II

2.365.497 lei

S.C.HIDRO-ESTE S.R.L. prin
Dudău Maria-Ramona

construire " microhidrocentrală pe râul 4.279.829 lei
Boia Mare II "

Bucureşti judet ,
Str. B-dul Basarabia, Nr. 68

Amplasament
6

Durat
Observ
ă de
atii
executie
7

comuna Câineni

8

12
luni

comuna Câineni,
Sat Grebleşti

12
luni

comuna Câineni,
Sat Grebleşti

12
luni

Presedinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDETEAN VÂLCEA

Anexa la Dispozitia Nr. 417 din 3 septembrie 2010

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 120 - 120
Nr.
crt.
1
1

Solicitant
2

Adresa
solicitant
3

Denumirea lucrării

Amplasament

4

5

Valabilitate
certificate
de urbanism
6

Compania Naţional PITEŞTI judetul Reconstruire stâlp metalic comuna OTEŞANI,
Transelectrica S.A ARGEŞ,
Str. nr.251 cu fundaţie din Sat Cîrstăneşti
S.T.PITEŞTI
FRAŢII
beton
armat
pentru
GOLEŞTI,
susţinere
LEA
400KV
Nr. 25B
Urecheşti-Domneşti

Presedinte,
ION CÎLEA
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24
luni

Avize si acorduri
pentru autorizatia
de construire
7
Protectia mediului ; -Aviz de gospodărire a apelor -Aviz Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară de scoatere din circuitul agricol -Acord
notarial exprimat în formă autentică al proprietarilor de teren afectaţi de
execuţia lucrărilor - Studiu geotehnic -Referat verificator conform Legii
nr.10/1995 -- Plan de situaţie şi plan de încadrare în zona întocmite conform
Legii nr. 50/1991, pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea.

CONSILIUL JUDETEAN VÂLCEA

Anexa la Dispozitia Nr. 419 din 8 septembrie 2010

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 121 - 123
N
r.
crt.

Adresa
solicitant

Solicitant

1

2

3

Şerban
Alexandru

Amplasame
nt

4

5

3

1 SC
AMPLIROM
Bucureşti judet
SRL prin Arhitect ,
Str.
Calea
Popescu
Victoriei, Nr. 101
Constantin
2

Denumirea
lucrării

T.

Comuna Sineşti
Sineşti,
prin Rusie Mihai în Sineşti
calitate de primar
Vâlcea,
247595

" comuna
Diculeşti,
Diculeşti,
247161

Avize si acorduri
pentru autorizatia
de construire

6

construire turn nr.1
comuna
de măsurare a Malaia
vitezei şi intensit.
vântului

Diculeşti, Sat
construire
Diculeşti
judet Fermă păsări "
Vâlcea,
C.P.
247161, Nr. 77

Valabilit
ate
certificate
de urbanism

Sat
C.P.

Sat
"Alimentare cu comuna Sineşti,
judet apă,
comuna Sat Sineşti
C.P. Sineşti - schimbare
soluţie"

7

12
luni

Protectia mediului; - Aviz Stat Major General M.Ap.N. - Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă
Română - Aviz Inspect. Terit. de Regim Silvic şi Vânăt. - Referat verificator proiect conf. Legii
nr.10/1995 - Studiu geotehnic - Plan de sit. şi plan de încadrare în zona întocmite conf. Legii nr.
50/1991, pe sup. topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea.

12
luni

Alimentare cu energie electrică; Prevenirea şi stingerea incendiilor ; Sănăt. pop; Prot. mediului ;Aviz Direcţia Sanit. Vet. şi pt Sig. Alimentelor Vâlcea -Aviz de gospod a apelor -Aviz Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară pt scoaterea terenului din circ agricol -Aviz A.N.I.F. -Aviz
Administr. reţele transp gazolină şi gaze nat - Referat verificator proiect conf Legii nr.10/1995 Studiu geotehnic - Plan de situaţie şi plan de încadrare în zona întocmite conform Legii nr.
50/1991, pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea.

12
luni

Alimentare cu energie electrică ; Telefonizare ; Prev. şi sting incend; Sănăt pop; Prot mediu;
-Aviz de gospod a apelor -Aviz Administrator drum judeţean -Aviz Insp.de Poliţie Jud. VâlceaServ. Circulaţie - Aviz Inspect Terit de Reg Silv şi Vânăt - Aviz O.C.P.I. pentru scoaterea teren
din circ agr - Acordul propriet de teren exprimat în formă autentică, dacă la execuţia lucrărilor se
afect propriet private. - Referat verificator proiect conf Legii nr.10/1995 - Studiu geotehnic - Plan
de situaţie şi plan de încadrare în zona întocmite conform Legii nr. 50/1991, pe suport
topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea.

Presedinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa l a Dispoziţia Nr. 434 din 17 septembrie 2010

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 124 - 125
Nr
.
crt.
1
1

Solicitant
2

Adresa
solicitant
3

Comuna
Racoviţa, Sat
Racoviţa
prin Copăceni
judet
Sonia Iliescu în Vâlcea,
C.P.
calitate
de 247530
primar

Denumirea
lucrării

Amplasament

4

5

Modernizarea
drumurilor
de
exploataţie
agricolă,
com.
Racoviţa, judeţul
Vâlcea.

comuna Racoviţa,
Sat
Racoviţa,
Gruiu
Lupului,
Bradu
Clocotici,
Balota şi Blănoiu

Valabilitate
certificate
de urbanism
6

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire
7

24
luni

Protecţia mediu; - Aviz Inspect de Stat în constr conf cap.V- Metodemiterii avizului tehnic de
către ISC, aprobată prin Ordin comun al MDLPL - ISC nr. 726/2007, respectiv 549/2007, cu
modific şi complet ult - Acordul propriet de teren exprimat în formă autentică, dacă la execuţia
lucrărilor se afect propriet private. - Document tehnică verific conf Legii nr. 10/1995,însoţită de
studiu geotehnic, planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă întocmite conform Legii
50/1991, pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea .

60

2

C.E.Z.Distrbuţie
S.A.prin
S.C.
Valoris S.R.L.
în calitate de
proiectant

Rm.Vâlcea judet
Vâlcea,
C.P.
247685,
Str.
Ştirbei Voda,
Nr. 7

,,REPARAŢIE
comuna
L.E.A.
JT Ştefăneşti,
AFERENTĂ PTA Sat Şerbăneşti
CONDOIEŞTI"

12
luni

Protecţia mediului ; -Acord Administrator drum - Acordul proprietarilor de teren exprimat în
formă autentică, dacă la execuţia lucrărilor se afectează proprietăţi private. - Documentaţia
tehnică verificată conform Legii nr. 10/1995, planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă
întocmite conform Legii 50/1991, pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea .
Preşedinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 452 din 21 septembrie 2010

LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 38 - 38
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

2

3

4

5

6

1
1

COMUNA BĂRBĂTEŞTI - prin
Bărbăteşti , Sat Bodeşti ASFALTARE
DRUM
COMUNAL 2.661.427,00 lei
Primar Banacu Constantin
judet Vâlcea
BĂRBĂTEŞTI - COSTEŞTI, L = 2,10 km

Durată
de
Observaţii
execuţie
7

comuna BĂRBĂTEŞTI,
Bărbăteşti

Sat

8

36
luni

Preşedinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 453 din 21 septembrie 2010

LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 39 - 39
Nr
.
crt.
1
1

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

2

3

4

Valoare
-lei5

Consiliul Local al Comunei
Berislăveşti, Sat Stoeneşti
Extinderea sistemului de alimentare cu apă în
Berislăveşti
judet Vâlcea, C.P. 247040
comuna Berislăveşti-continuare lucrări începute în
baza autorizaţiei de construire nr. 25 din 19.06.2009.
Preşedinte,
ION CÎLEA

61

408456,97 lei

Amplasament
6
comuna Berislăveşti, Sat
Dângeşti, Brădişor, Stoeneşti,
Rădăcineşti şi Scăueni

Durată
de
Observaţii
execuţie
7
12
luni

8

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 454 din 23 septembrie 2010

LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 40 - 40
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

2

3

4

1
1

Valoar
e
-lei5

S.C. Vodafone Romania Bucureşti judet , Sect. 1,
Extindere reţea fibră optică pe LEA medie tensiune, joasă
S.A. prin S.C. Electro- Str.P-ţa
Charles
De tensiune şi subteran între stâlp LEA 110kv Dumbrava-Aeroport
grup S.A. Cluj-Napoca
Gaulle, Nr. 15
judeţul Sibiu şi Staţia de transformare Cornetu judeţul Vâlcea.
Sectorul Staţia de transformare Cornetu - Limită de judeţ.

Durat
ă de
execuţie

Amplasament
6

113523 lei

Observaţii

7

comuna Câineni şi
comuna Racoviţa

8

12
luni

Preşedinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa Nr. 1 la Dispoziţia Nr. 476 din 29 septembrie 2010

LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 41 - 41
Nr.
crt.
1
1

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

2

3

4

5

6

Andronie Maria

Drăgăşani judet Vâlcea, C.P. 245700, Str.
Mihail Kogălniceanu, Nr. 28

Depozit utilaje agricole

Preşedinte,
ION CÎLEA

62

40900

comuna
Orleşti,
Procopoaia, C.P. 247450

Durat
ă de
execuţie
7
Sat

12
luni

Observaţii
8

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa Nr. 2 la Dispoziţia Nr. 476 din 29 septembrie 2010

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 126 - 126
Nr
.
crt.
1
1

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

2

3

4

5

Valabilitate
certificate
de urbanism

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

6

S.C.
Bucureşti judet , Sect. 3, Amenajare
comuna Frânceşti, Sat
Soceram S.A. Str. I.C. Brătianu,
hidroenergetică pe Mănăileşti, Genuneni,
Bucureşti
Nr. 10
pârâul Bistriţa
C.P. 847201

12
luni

7
Alimentare cu energie electrică ; Sănătatea populaţiei ; Protecţia mediului ; Aviz de amplasament şi de gospodărire a apelor - Aviz Stat Major General
M.Ap.N. - Acord administrator drum . - Acord notarial al deţinătorilor de teren ,
dacă la execuţia lucrărilor se afectează temporar şi alte proprietăţi - Aviz
Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare dacă prin lucrările executate
se afectează fond forestier. - Plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie
întocmite conform Legii 50/1991,pe suport topografic, vizate de O.C.P.I Vâlcea Studiu geotehnic - Referat verificator proiect conform Legii nr. 10/1995 republicată

Preşedinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 490 din 6 octombrie 2010

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din .......Interval: 42 - 43
Nr.
crt.
1

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

2

3

4

Valoare
-lei5

1

S.C. COSMOTE ROMANIAN
Bucureşti judet , Str.
,,Amplasare staţie fixă,emisie-recepţie
MOBILE
TELECOMUNICA- Nicolae Titulescu, Nr. 4-8
sistem G.S.M.-turn Cosmote"
ŢIONS S.R.L.

2

S.C. Romelectro S.A. prin Bucureşti judet , Sect. 1, C.P. Reabilitare şi retehnologizare Microhidrocentrale
Viorel Gafiţa - preşedinte
011162, Str. Sava Henţia ,
I,II,III, continuare lucrări începute în baza
Nr. 24-26
Autorizaţiei de construire nr.75 din 25.09.2008
Președinte,
ION CÎLEA

63

în

222080

Amplasament
6

Durată
de
execuție
7

comuna Lungeşti, Sat
Lungeşti, C.P. 247325

12
luni

651057,77 comuna Voineasa, Sat
Voineasa, C.P. 247750

12
luni

Observații
8

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa Nr. 1 la Dispoziția Nr. 498 din 11 octombrie 2010

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 46 - 46
Nr
.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

2

3

4

5

6

1
1

S.C. G.T.S Special Gas
Bucureşti judet , Sect. 2,
S.R.L. Bucureşti
Str. Armoniei, Nr. 30

Retehnologizare Depozit GPL

33.274,4

comuna Ioneşti, Sat Bucşani,
C.P. 247270

Durată
de
execuție
7

Observații
8

24
luni

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa Nr. 2 la Dispoziția Nr. 498 din 11 octombrie 2010

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 127 - 129
Nr
.
crt.
1

Solicitant
2

Adresa
solicitant
3
Frânceşti,
Sat Frânceşti
judet Vâlcea,
C.P. 247195

Denumirea lucrării

Amplasament

4

5

Modernizarea
drumu-rilor comuna
de acces către terenurile Frânceşti,Moşteni,Mă
agricole "Dru-mul doamnei" 247195
,Drumul
Gârliciu",Drumul
câmpu-lui şi construire Pod
beton armat peste pârâul
Bistriţa în punctul "Teasc"sat
Mănăi-leşti,
com
Frânceşti,Judl Vâlcea

1

Primăria
Comunei
Frânceşti

2

S.C.
Rm.Vâlcea
,, Montare staţie de comuna Slătioara,
R.D.S.
& judet Vâlcea, bază pentru servicii de Sat Milostea, C.P.
R.D.C. S.A.
Str.
Ştirbei comunicaţii mobile de 247605
Voda, Nr. 8
generaţia a treia (3G)''

Valabilitate
certificate
de urbanism
6

Avize și acorduri
pentru autorizația de construire
7

24
luni

Protecția mediului ; - Aviz Inspectoratul de Stat în construcţii conform cap. V Metodologia emiterii avizului tehnic de către ISC, aprobată prin Ordin comun al MDLPL ISC nr.726/2007, respectiv 549/2007, cu modificările şi completările ulterioare - Aviz de
amplasament şi de gospodărire a apelor Vâlcea - Aviz administrator cale ferată şi drum
judeţean - Acordul proprietarilor de teren exprimat în formă autentică, dacă la execuţia
lucrărilor se afectează proprietăţi private. - Documentaţia tehnică verificată conform Legii
nr. 10/1995, însoţită de studiu geotehnic, planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă
întocmite conform Legii 50/1991, pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate IMobiliară Vâlcea

12
luni

Sănătatea populației ; Protecția mediului ; - Aviz Stat Major General M.Ap. - Aviz
Autoritatea Naţională pentru reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei - Aviz
Autoritatea Aeronautică Civilă Română - Aviz Administrator reţea de transport energie
electrică - Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea şi decizia
D.A.D.R.pentru scoaterea din circuitul agricol - Aviz Administrator drum provizoriu conform
plan de situatie - Dovada dreptului real sau, după caz, dreptul de creanta privind
imobilul(terenul), care confera dreptul de a obtine, potrivit legii, autorizatia de construire
sau de desfiintare. -Acordul proprietarilor de teren exprimat în formă autentică, dacă la
execuţia lucrărilor se afectează proprietăţi private. - Studiu geotehnic verificat la cerinţa Af
- Referat verificator conform Legii nr.10/1995 - Plan de încadrare în zona şi plan de situaţie
întocmite pe suport topografic,vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

64

3

S.C Water
Power Clean
SRL - Piteşti
prin
reprez.
Badea
Gh.
Bogdan

Piteşti
judet Argeş ,
Str.
George
Coşbuc , Nr.
59

Amenajare hidroenerge- comuna Perişani,
tică Topolog pe pârâul Sat Spinu,
Topolog (Centrala C3, C.P. 247480
PS3 Vâlcea-aducţ. între
cotele 1075 mdM - 970
mdM, organiz. de şantier)

12
luni

Alimentare cu energie electrică ; Sănătatea populației ; Protecția mediului ; - Aviz de
amplasament şi de gospodărire a apelor - Aviz Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi
Vânătoare Râmnicu Vâlcea - Aviz Stat Major General M.Ap.N - Acord administrator drum
forestier - Acord notarial al deţinătorilor de teren , dacă la execuţia lucrărilor se afectează
temporar şi alte proprietăţi - Studiu geotehnic - Plan de încadrare în zonă şi plan de
situaţie întocmite conform Legii nr.50/1991 republicate, pe suport topografic, vizate de
O.C.P.I. Vâlcea - Referat verificator proiect conform Legii nr.10/1995 republicată

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 508 din 14 octombrie 2010

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 130 - 134
Nr
.
crt.
1
1

Solicitant
2

Adresa
solicitant
3

Denumirea lucrării

Amplasament

4

5

SC PROMS CONCEPT
Bucureşti judet , AMENAJARE HIDROENERGROUP SRL prin Ioan Sect.
1,
Str. GETICĂ
LUNCAVĂŢ-

Bogdan Ţenea

Băiculeşti, Nr. 9

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

Valabilitate
certificate
de urbanism
6

comuna Vaideeni,
Sat Vaideeni

12
luni

7
Protecția mediului ;

MICROHIDROCENTRALE

2

Râmnicu Vâlcea
ADMINISTRATIA
NAŢIONALA APELE judet Vâlcea, Str.
ROMÂNE- ADMINIS- Remus Bellu, Nr. 6
TRAŢIA BAZINALĂ
DE APĂ OLT, prin
S.C. GOVORA S.A.

DECOLMATARE PRIN
EXPLOATARE
DE
PRODUSE
DE
BALASTIERĂ ÎN ALBIA
RÂULUI
TOPOLOG,
PERIMETRUL COCORU

comuna Galicea ,
Sat Cocoru

12
luni

Protecția mediului ; -Aviz de gospodărire a apelor -Aviz Agenţia
Naţională pentru Resurse Minerale -Aviz administrator drum local de
eploatare -Acord proprietari teren, în formă autentică, dacă se afectează
proprietăţi private -Aviz administrator punte pietonală -Studiu tehnic zonal
privind influenţa exploatării de produse de balastieră, asupra cursului de
apă -- Plan de încadrare în zona şi plan de situaţie întocmite pe suport
topografic,vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

3

S.C
GREEN Voluntari judet Ilfov,
AMENAJARE
ENERGY
Sect. 1, Str. Drumul HIDROENERGETICĂ
SOLUTIONS S.R.L. - Potcoavei, Nr. 59
CERNA
prin
Cătălin
MICROHIDROCENTRALE
Constantin Tufan

comuna Vaideeni,
Sat Cerna

12
luni

Sănătatea populației ; Protecția mediului ; -Aviz de amplasament şi
de gospodărire a apelor -Aviz Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi
Vânătoare -Aviz Direcţia Silvică Vâlcea -Aviz O.C.P.I. pentru scoatere din
circuitul agricol, pentru teren aferent centrale -Aviz Stat Major General Aviz administrator drum forestier -Acord proprietari teren, exprimat în
formă autentică, dacă se afectează proprietăţi private -Plan de situaţie şi
plan de încadrare în teritoriu,întocmite pe suport topografic, vizate de
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea -Studiu geotehnic
verificat la cerinţa Af -Referate verificator proiect, conform Legii 10/1995

4

S.C.
TEHNO
Bucureşti judet ,
AMENAJARE
comuna Vaideeni,
CONSULTING
Sect.
4,
Str. HIDROENERGETICĂ
Sat Mariţa
S.R.L. prin Benian Gramont, Nr. 2
MARIŢA
Gheorghe Bălă
MICROHIDROCENTRALE

65

12
luni

Protecția mediului ;

5

S.C.
Orange
Bucureşti judet ,
Amplasare Staţie fixă de comuna Orleşti, Sat
România S.A. prin Sect. 1, Str. B-dul emisie-recepţie
pentru Orleşti, C.P. 247450
reprezentant
Lascăr Catargiu, Nr. telefonie mobilă GSM
Plăcintescu Bogdan 51-53

12
luni

Protecția mediului ; - Aviz Stat Major General M.Ap.N. - Aviz Autoritatea
Naţională pentru reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română - Aviz Administrator reţea de
transport energie electrică - Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea şi decizia D.A.D.R.pentru scoaterea din circuitul agricol Aviz Administrator drum local - Dovada dreptului real sau, după caz,
dreptul de creanta privind imobilul(terenul), care confera dreptul de a
obtine, potrivit legii, autorizatia de construire sau de desfiintare. -Acordul
proprietarilor de teren exprimat în formă autentică, dacă la execuţia
lucrărilor se afectează proprietăţi private. - Studiu geotehnic verificat la
cerinţa Af - Referat verificator conform Legii nr.10/1995 - Plan de
încadrare în zona şi plan de situaţie întocmite pe suport topografic,vizate
de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 513 din 22 octombrie 2010

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 47 - 47
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

2

3

4

5

6

1
1

COMUNA AMARAŞTI prin AMĂRĂŞTI, Sat AMĂRĂŞTI
SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN
primar Draghici Constantin
judet VÂLCEA
COMUNA AMĂRĂŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA

2.371.918,00

Com AMĂRĂŞTI,sat AMĂRĂŞTI,
NEMOIU, PALANGA

Durat
ă de
execuție

Observați
i

7

8

24
luni

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 516 din 22 octombrie 2010

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 21 - 21
Nr.
crt.
1
1

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

2

3

4

5

6

PRIMĂRIA
COMUNEI VAIDEENI

Vaideeni, Sat Vaideeni MODERNIZ SISTEM DE ALIMENT CU APĂ, COM VAIDEENI
judet Vâlcea, C.P. 247725 (lucrări începute în baza Autorizaţiei de construire nr. 62 din
26.04.2007- cu respect caracteristicilor din autorizaţia iniţială)

Președinte,
ION CÎLEA

66

3.999.370,45

comuna Vaideeni, Sat
Vaideeni şi Izvorul Rece,
C.P. 247725

Durată
de
execuție
7
24
luni

Observații
8

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 517 din 26 octombrie 2010

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 135 - 136
Nr
.
crt.
1

Solicitant
2

Adresa
solicitant
3

Denumirea lucrării

Amplasament

4

5

Valabilitate
certificate
urbanism
6

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire
7

1

Comuna
Stăneşti,
Sat
Stăneşti prin Stăneşti
judeţul
Michiu Ionel în Vâlcea,
calitate
de
C.P. 247615
primar

comuna
Stăneşti,
Sat
Înfiinţare
sistem
de
alimentare cu apă în satele Suieşti, Gârnicetu,Cuculeşti,
Suieşti,
Gârnicetu, Stăneşti şi Valea Lungă
Cuculeşti, Stăneşti şi Valea
Lunga, comuna Stăneşti,
judeţul Vâlcea..

24
luni

Alimentare cu energie electrică ; Telefonizare ; Prevenirea și
stingerea incendiilor ; Sănătatea populației ; Protecția mediului ; -Aviz
gospodărire a apelor -Aviz OCPI pentru scoaterea terenului din circuitul
agricol(gospodăria de apă) -Aviz A.N.I.F. -Aviz Inspectoratul de Stat în
construcţii conform cap. V - Metodologia emiterii avizului tehnic de către
ISC, aprobată prin Ordin comun al MDLPL - ISC nr.726/2007, respectiv
549/2007, cu modificările şi completările ulterioare -Acord administrator
drum judeţean -Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie - Serviciul
Circulaţie -Acord notarial al proprietarilor de teren, dacă prin lucrările
propuse se afectează proprietăţi private - Studiu geotehnic - Referat
verificator proiect conform Legii 10/1995 - Plan de încadrare în zonă şi
plan de situaţie,pentru amplasarea reţelelor şi gospodăriei de apa,
întocmite conform Legii 50/1991, pe suport topografic, vizate de Oficiul
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

2

Diculeşti, Sat
Comuna
Diculeşti prin Băbeni-Olteţu judet
Vâlcea
Cupăreanu
Sabin
în
calitate
de
primar

Prima
înfiinţare
a
comuna Diculeşti, Sat
sistemelor de alimentare cu Diculeşti, Budeşti şi Băbeniapă şi canalizare menajeră Olteţu
în comuna Diculeşti, judeţul
Vâlcea.

24
luni

Alimentare cu energie electrică ; Telefonizare ; Prevenirea și
stingerea incendiilor ; Sănătatea populației ; Protecția mediului ; -Aviz
gospodărire a apelor -Aviz OCPI pentru scoaterea terenului din circuitul
agricol(gospodăria de apă şi staţia de epurare) -Aviz A.N.I.F. -Aviz
Inspectoratul de Stat în construcţii conform cap. V - Metodologia emiterii
avizului tehnic de către ISC, aprobată prin Ordin comun al MDLPL - ISC
nr.726/2007, respectiv 549/2007, cu modificările şi completările
ulterioare -Acord administrator drum judeţean -Aviz Inspectoratul
Judeţean de Poliţie - Serviciul Circulaţie -Aviz Administratori reţele
transport gazolină şi gaze naturale -Acord notarial al proprietarilor de
teren, dacă prin lucrările propuse se afectează proprietăţi private Studiu geotehnic - Referat verificator proiect conform Legii 10/1995 Plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie,pentru amplasarea
reţelelor, staţiei de epurare şi gospodăriei de apa, întocmite conform
Legii 50/1991, pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea

Președinte,
ION CÎLEA

67

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa Nr. 1 la Dispoziția Nr. 521 din 28 octombrie 2010

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 137 - 137
Nr
.
Solicitant
crt.
1
1

Adresa
solicitant

2
S.C.
Conpet
S.A.

Denumirea lucrării

3

Amplasament

4

Ploieşti
judet Prahova,
Str. Anul 1848,
Nr. 1-3

Valabilitat
e
certificate
de urbanism

5

Înlocuire conducte de ţiţei F1 şi F2 O 10 3/4" Com. Orleşti
Ţicleni-Ploieşti, pe 11 trons. etapa 2, în lungime de şi Drăgoeşti
6.788m pe F1 şi 3.568m pe F2, lungime totală
10.356m, între staţiile de pompare Orleşti şi
Poiana Lacului (inclusiv demontarea tronsoanelor
înlocuite)- Tronsonul 1 (firul F1 cu lungimea de
400m), Tronsonul 2(firul F1 cu lungimea de 150m)

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

6
24
luni

7
Protecția mediului ; -Aviz de gospodărirea apelor -Aviz OCPI Vâlcea
pentru scoaterea temporară a terenului din circuitul agricol -Aviz A.N.I.F. Aviz Administratori reţele de transport (gaze naturale, energie electrică) Acord proprietari teren exprimat în formă autentică - Studiu geotehnic Referat verificator proiect conform Legii 10/1995 - Plan de încadrare în
zonă şi plan de situaţie, întocmite conform Legii 50/1991, pe suport
topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa Nr. 2 la Dispoziția Nr. 521 din 28 octombrie 2010

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 48 - 50
Nr.
crt.
1
1

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

2

3

4

5

6

Durat
ă de
execuție
7

Comuna Olanu - prin
Olanu, Sat Olanu judet
ÎMBUNĂTĂŢIREA REŢELEI DE DRUMURI DE
716920,99
comuna Olanu, Sat Casa
primar Anghel Gheorghe- Vâlcea, C.P. 247440
INTERES LOCAL
lei
Veche, Stoicăneşti, Cioboţi

12
luni

2

S.C Conpet S.A

Ploieşti judet Prahova, Str.
Reparaţie capitală conductă ţiţei O 10 3/4"
390832
Anul 1848, Nr. 1-3
Mădulari-Botorani în zona Parc Mădulari-Cabana lei
Pădurar, (Km 0-1,5),comuna Guşoeni, sat Dealu
Mare, judeţul Vâlcea.

comuna
Dealu Mare

Guşoeni,

Sat

12
luni

3

S.C. Conpet S.A.

Ploieşti judet Prahova, Str.
Reparaţie capitală conductă ţiţei O 10 3/4
358998
Anul 1848, Nr. 1-3
Mădulari -Botorani în zona Troiţă, sat Botorani, sat lei
Bocşa, judeţul Vâlcea.

comuna Măciuca,
Botorani şi Bocşa,
C.P. 247345

Sat

12
luni

Președinte,
ION CÎLEA
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Observații
8

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 523 din 29 octombrie 2010

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 138 - 138
Nr
.
crt.
1
1

Solicitant
2

Adresa solicitant
3

Comuna
Diculeşti,
Diculeşti
prin Băbeni-Olteţu
Cupăreanu Sabin Vâlcea
în
calitate
de
primar

Denumirea lucrării

Amplasament

4

5

comuna Diculeşti,
Sat
Prima
înfiinţare
a
judet sistemelor de alimentare cu Sat Diculeşti, Budeşti
apă şi canalizare menajeră şi Băbeni-Olteţu
în comuna Diculeşti, judeţul
Vâlcea, faza - Studiu de
fezabilitate.

Președinte,
ION CÎLEA
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Valabilitate
certificate
de urbanism
6
12
luni

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire
7
Alimentare cu energie electrică ; Telefonizare ; Prevenirea și
stingerea incendiilor ; Sănătatea populației ; Protecția mediului ; -Aviz
Inspectoratul de Stat în construcţii conform cap. V - Metodologia emiterii
avizului tehnic de către ISC, aprobată prin Ordin comun al MDLPL - ISC
nr.726/2007, respectiv 549/2007, cu modificările şi completările
ulterioare -Administrator drum judeţean - aviz de principiu -Sistemul de
Gospodărire a Apelor- aviz de principiu -Inspectoratul Judeţean de
Poliţie, Serviciul Circulaţie - aviz de principiu Administratori reţele de
transport gazolină şi gaze naturale - avize de principiu. - Studiu
geotehnic - Plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie întocmite
conform Legii 50/1991.

