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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind revocarea din funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea a domnului Romulus Bulacu
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 februarie 2011, la care participă un număr de 32 consilieri
judeţeni, din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a unui număr de 21 consilieri, înregistrată sub nr. 1965 din 17.02.2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Locală înregistrat sub nr. 2092 din 21.02.2011;
Ţinând cont de rezultatul votului secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie, exprimat în temeiul prevederilor art. 101 alin.
(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consemnat în procesul –
verbal de numărare a voturilor;
În conformitate cu prevederile art.101 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.18 alin.(4) din Legea nr.393/2004, privind Statutul aleşilor locali, şi cu cele ale art.61
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea, nr.7
din 31 iulie 2008;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Domnul Romulus Bulacu, consilier judeţean, membru al Partidului Democrat Liberal, se revocă din funcţia de
Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre domnului consilier judeţean
Romulus Bulacu, precum şi structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea ei pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al
Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 coroborate cu cele ale art.101 alin.(3) din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 18 alin.(4) din
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 21 voturi pentru, 11 voturi
împotrivă şi 1 vot nul.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 32 din 28 februarie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 februarie 2011, la care participă un număr de 32 consilieri
judeţeni, din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a unui număr de 21 consilieri, înregistrată sub nr.1966 din 17 februarie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Locală înregistrat sub nr. 2093 din 21 februarie 2011;
Văzând Procesul – verbal al Comisie de validare privind rezultatul alegerii unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.101 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.18 alin.(1) din Legea nr.393/2004, privind Statutul aleşilor locali, şi cu cele ale art.18
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea, nr.7
din 31 iulie 2008;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Domnul Mircea Constantin Poenaru, consilier judeţean, membru al Partidului Naţional Liberal, se alege în funcţia de
Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre persoanei prevăzute la art.1,
precum şi structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire
a prevederilor ei, şi va asigura publicarea ei pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.46, alin.(1) şi ale art.101 alin.(2) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu un număr de 21 voturi pentru, 11 voturi împotrivă
şi o abţinere.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr.33 din 28 februarie 2011
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea aplicației de finanțare cu anexele aferente pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de
termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul
conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11 martie 2011, la care participă un număr de 27 consilieri
judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 2310 / 25.02.2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe și Relaţii Externe înregistrat la nr. 2311 / 25.02.2011;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) literele “a”, “b” și “d” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8, alin. (1) și (2), lit. a din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1183/2010 privind aprobarea listei
cuprinzând proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Mediu" pentru care se aplică prevederile art. 52 alin. (9) lit.
1
b) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale art. 54 alin. (9 ) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
Având în vedere adresa Autorității de Management pentru POS Mediu din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor înregistrată la
Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 2274/24.02.2011;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă aplicația de finanțare cu anexele aferente pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană
la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii
eficienței energetice”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum și S.C. CET GOVORA S.A. – Rm. Vâlcea, pentru a aduce la îndeplinire prevederile
ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. d) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 28 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.34 din 11 martie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, şi a cofinanţării aferente proiectului “
Modernizarea instalației de desprăfuire electrică de la cazanul nr.7 din CET GOVORA în vederea creşterii performanţelor de
3
desprăfuire la max. 50mg/Nm la ieşirea din electrofiltre” în cadrul Programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11 martie 2011, la care participă un număr de 28 consilieri
judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 2582 din 4.03.2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe nr. 2583 din 4.03.2011;
În conformitate cu prevederile art. 44, alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale art. 91 alin. (1) litera “a”, alin. (2) litera “d”, alin. (3) litera “f” şi art. 126 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea
programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. a din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările
şi completările ulterioare, ale art. 8, alin. (1) și (2) literele “a” și “f” şi art. 18, alin. (1) litera “f” din Legea serviciului public de alimentare
cu energie termică nr. 325/2006, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 156/30.11.2009 de aprobare a Master Planului privind reabilitarea sistemului de încălzire centralizată din Municipiul Râmnicu Vâlcea;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate, din cadrul proiectului “Modernizarea instalației
de desprăfuire electrică de la cazanul nr.7 din CET GOVORA în vederea creşterii performanţelor de desprăfuire la max.
3
50mg/Nm la ieşirea din electrofiltre”, ai cărei indicatori tehnico-economici sunt prevăzuţi în Anexa *, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2 – (1) Contribuţia Consiliului Judeţean Vâlcea la implementarea proiectului “ Modernizarea instalației de desprăfuire
3
electrică de la cazanul nr.7 din CET GOVORA în vederea creşterii performanţelor de desprăfuire la max. 50mg/Nm la ieşirea
din electrofiltre”, va fi stabilită anual, pe perioada de derulare a programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", prin
hotărâre, în limita surselor financiare care pot fi alocate cu această destinaţie, în bugetul propriu al judeţului Vâlcea.
(2) Pentru anul 2011, se stabileşte contribuţia Consiliului Judeţean Vâlcea, în sumă de 6,4 milioane lei (exclusiv TVA)
reprezentând cofinanţare în procent de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Art. 3 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului
Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu un număr de 29 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 35 din 11 martie 2011

*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 propunerea de desfiinţare şi reorganizarea Spitalului de Obstetrică - Ginecologie Râmnicu Vâlcea
ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11 martie 2011, la care participă un nr. de 28 consilieri
judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.2556 din 03.03.2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 2557 din 03.03.2011, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”d” şi alin.(5) lit.”a” pct.3 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art.174 alin. (3) coroborate cu prevederile art.182 alin.
(1) lit.’’d’’ din Legea nr.95/2006- privind reforma în domeniul sănătăţii, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Se propune desfiinţarea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea, prin reorganizarea lui ca structură fără
personalitate juridică, în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea.
(2) Structura organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea rezultată în urma acestei reorganizări, se aprobă prin act
administrativ al Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, cu avizul Ministerului Sănătăţii.
Art.2.(1) Secţiile de specialitate rezultate în urma reorganizării vor funcţiona în imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea,
strada Remus Bellu nr.3, judeţul Vâlcea.
(2) Bunurile date în administrarea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea, prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr. 41/2003, trec în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea.
Art.3. Personalul de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar, tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere, care îşi
desfăşoară activitatea, în prezent, în cadrul Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea, care se desfiinţează, va fi preluat în
totalitate de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea.
Art.4. Patrimoniul Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea, stabilit pe baza ultimelor situaţii financiare întocmite, se
preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării şi a celorlalte
anexe întocmite potrivit metodologiei în vigoare, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a hotărârii de Guvern.
Art.5. Proiectul hotărârii de Guvern iniţiat de Consiliul Judeţean Vâlcea va fi transmis Ministerul Administraţiei şi Internelor, în
vederea avizării şi adoptării de către Guvernul României.
Art.6. Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcţionale din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Ministerului Sănătăţii, Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, Direcţiei
de Sănătate Publică Vâlcea, Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea şi Spitalului Judeţean de Urgenţă 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 29 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.36 din 11 martie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea înființării societății comerciale ”Expo Nord - Oltenia” S.A.
Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară din data de 11.03.2011, la care participă un număr de 27 consilieri
județeni din numărul total de 32 în funcție;
Având în vedere Expunerea de motive, înregistrată sub nr. 12 299/07.03.2011, prin care se propune aprobarea înființării ”Expo
Nord - Oltenia” S.A.
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Programe și Relații Externe nr. 12.300/07.03.2011 și avizele comisiilor
de specialitate;
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În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) coroborat cu alin. (2) lit. b) și lit. d) și alin. (6) lit. c) din Legea 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 - Se aprobă înființarea societății comerciale ”Expo Nord - Oltenia” S.A.
Art. 2 - Se aprobă actul constitutiv al societății comerciale ”Expo Nord - Oltenia” S.A., cuprins în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 3 - Se desemnează reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor, după cum urmează:
1. Domnul Popescu Victor - George, cetățean român, având CNP – ul 1830422035309, născut în oraşul Piteşti, judeţul Argeş, la
data 22 aprilie 1983, domiciliat în comuna Boişoara, judeţul Vâlcea, posesor al CI Seria VX, nr.355483, eliberat de Poliția Brezoi la
data de 29 iunie 2009, cu un număr de 25 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și o abținere.
2. Domnul Mierluş – Mazilu Florea, cetățean român, având CNP – ul 1450730384191, născut în comuna Goranu, judeţul Vâlcea,
la data 30 iulie 1945, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ana Ipătescu, bl. S1, sc. C, ap.15, judeţul Vâlcea, posesor al BI
Seria BG, nr. 651910, eliberat de Miliţia Municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 15 martie 1982, cu un număr de 25 voturi pentru, 2
voturi împotrivă și o abținere.
Art. 4 - Se desemnează membrii în primul Consiliu de administrație al societății, după cum urmează:
1. Domnul Mihalache Mihai Liviu, cetățean român, având CNP - ul 1781102384212, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul
Vâlcea, la data 2 noiembrie 1978, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, posesor al CI Seria VX, nr.196890, judeţul Vâlcea, eliberat
de Poliția Râmnicu Vâlcea la data de 29 decembrie 2004, cu un număr de 24 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 0 abțineri.
2. Domnul Predescu Constantin - Mircea, cetățean român, având CNP – ul 1500208384248, născut în municipiul Râmnicu
Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 8 februarie 1950, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. G-ral Magheru, nr.3, bl. A+B, sc. B,
ap. 8, judeţul Vâlcea, posesor al CI Seria VX, nr. 274000, eliberat de SPCLEP Râmnicu Vâlcea, la data de 19 februarie 2007, cu un
număr de 26 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 0 abțineri.
Art. 5 Se desemnează primii cenzori ai societății, după cum urmează:
1. Domnul Ghermac Eftimie, cetățean român, având CNP – ul 1761112384203, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul
Vâlcea, la data 12 noiembrie 1976, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, posesor al CI Seria VX, nr. 043855, eliberat de Poliția
Municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 12 noiembrie 2011, cu un număr de 23 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 0 abțineri.
2. Domnul Predescu Iustin, cetățean român, având CNP - ul 1541006384193, născut în comuna Pesceana, judeţul Vâlcea la
data de 06 octombrie 1954, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Ostroveni nr. 35, judeţul Vâlcea, posesor al CI Seria VX Nr.
259630, eliberat de Poliția Municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 10 octombrie 2006, cu un număr de 25 voturi pentru, 3 voturi
împotrivă și 0 abțineri.
Art. 6 - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Vâlcea, domnul Ion Cîlea, să semneze actul constitutiv al societății
comerciale Expo Nord - Oltenia S.A. și să facă toate demersurile pentru înființarea societății comerciale
Art. 7 - Se împuternicește o persoană să îndeplinească formalitățile de înscriere a acestei societăți comerciale.
Domnul Chiriţă Ilie – Aurelian, cetățean român, având CNP - ul 1801221384960, născut în Municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea,
la data 21 decembrie 1980, domiciliat în Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Nicolae Iorga, nr. 12, bl. A 27/1, sc. A, ap. 9, judeţul Vâlcea,
posesor al CI Seria VX. nr. 305003, eliberat de SPCLEP Râmnicu Vâlcea, la data de 23 noiembrie 2007.
Art. 8 - Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Consiliului Local al Orașului
Călimănești, direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, precum şi persoanelor prevăzute la
art.3 – 7, 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 28 voturi pentru, 0
voturi împotrivă și 0 abțineri.
PREȘEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 37 din 11 martie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean
Vâlcea, a Bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, precum şi acordarea unor sume din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea unor unităţi administrativ- teritoriale, pe anul 2011
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11 martie 2011, la care participă un număr de 27 consilieri
judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.2568 din 3 martie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.2569 din 3 martie 2011, 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.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
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modificările şi completările ulterioare precum şi ale pct.3 alin.(7) din Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.1043/2010, 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 rectifică Bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2011, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.13
din 8 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexelor nr. 1 şi 2.
(2) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2011, privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea,
potrivit art.1 alin.(1) este prevăzută în anexele nr. 2.1-2.9.
Art.2 Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, ale Consiliului Judeţean
Vâlcea, pe anul 2011, potrivit anexelor nr.3 şi 3a.
Art.3 Se rectifică Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, potrivit anexei nr.4.
Art.4 Anexele nr.1; 2; 2.1-2.9; 3; 3a şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Se aprobă alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, unor unităţi
administrativ-teritoriale, pe anul 2011, după cum urmează:
- 6,0 mii lei, municipiului Râmnicu Vâlcea, care va fi utilizată pentru pregătirea şi participarea lui Ionuţ Alexandru Budişteanu, elev
în clasa a X-a B la Colegiul Naţional ‘’ Mircea cel Bătrân’’ la concursurile şcolare naţionale şi internaţionale de informatică;
- 4,0 mii lei, oraşului Călimăneşti, care va fi utilizată pentru pregătirea şi participarea lui Ioan Laurenţiu Ploscaru, elev în clasa a
Vll –a E la Şcoala ’’Tache Ionescu’’ din Râmnicu Vâlcea, la concursurile şi olimpiadele şcolare de matematică.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice, şi
Directorului executiv al 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 28 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. 38 din 11 martie 2011
Anexa nr. 1
la Hotărârea nr. 38 din 11 martie 2011
BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE
ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2011
DENUMIREA INDICATORILOR

COD

- mii lei Program
Influenţe
actualizat

- mii lei Program
rectificat

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

164,425.25

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

41,487.25

44,287.25

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod
00.05+00.06+00.07)
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA
PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)
Impozit pe profit
(cod 01.02.01)
1
Impozit pe profit de la agenţi economici )
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA
PERSOANE FIZICE
(cod 03.02+04.02)
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)
Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici
Impozitul pe veniturile din transf. propriet. imobiliare din patrimoniul personal
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale

00.02
00.03

107,242.20
100,269.20

110,042.20
103,069.20

00.04

31,697.20

00.05
01.02

0.00
0.00

0.00
0.00

00.06
03.02
03.02.17
03.02.18

31,697.20
0.00
x

34,497.20
0.00
x

04.02
04.02.01

31,697.20
22,480.20

04.02.04
00.07
05.02
05.02.50
06.02
06.02.02
00.09
07.02
07.02.01

9,217.00
0.00
0.00

9,217.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPIT. (cod 05.02)
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capit. de la pers. fizice (cod 05.02.50)

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL
- Restante anii anteriori Cote defalcate din impozitul pe salarii
- Restante anii anteriori A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)
Impozitul pe terenul din extravilan *)
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2,800.00

2,800.00

167,225.25

34,497.20

01.02.01

07.02.01.01
07.02.01.02
07.02.02
07.02.02.01
07.02.02.02
07.02.02.03

2,800.00
2,800.00

34,497.20
25,280.20

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
Alte impozite si taxe pe proprietate
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)
Sume defalcate din TVA (cod
11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţelor
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de
dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spaţiul rural
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)
Taxe hoteliere
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)
Impozit pe spectacole
Alte taxe pe servicii specifice
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
desfasurare de activitati
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)
Alte impozite si taxe
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)
Varsaminte din profitul net al regiilor auton, societ şi companiilor naţionale
Venituri din concesiuni si inchirieri
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )
Venituri din dividende de la alti platitori
Alte venituri din proprietate
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)
Alte venituri din dobanzi
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)
Venituri din prestari de servicii si alte activitati
(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)
Venituri din prestari de servicii
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pt intretinerea copiilor in crese
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
Taxe din activitati cadastrale si agricultura
Contribuţia lunară a părinţilor pt. Întreţ. copiilor în unităţile de protecţie socială
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

Taxe extrajudiciare de timbru
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
Penalit. pt. nedep. sau depunerea cu intirziere a declaratiei de imp. si taxe
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume
constatate odata cu confiscarea potrivit legii
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Diverse venituri
(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
Taxe speciale
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe
Venituri din ajutoare de stat recuperate
Alte venituri
Transf. voluntare, altele decat subv.(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

Donatii si sponsorizari
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de
dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
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07.02.03
07.02.50
00.10

68,572.00

68,572.00

11.02

67,382.00

67,382.00

11.02.01

48,812.00

48,812.00

11.02.02
11.02.05
11.02.06

6,655.00
11,915.00

6,655.00
11,915.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.02.02.01

1,190.00
1,190.00
660.00

1,190.00
1,190.00
660.00

16.02.02.02

530.00

530.00

11.02.07
12.02
12.02.07
15.02
15.02.01
15.02.50
16.02
16.02.02

16.02.03
16.02.50
00.11
18.02
18.02.50
00.12
00.13

0.00
0.00

0.00
0.00

6,973.00
5,469.00

6,973.00
5,469.00

30.02

5,469.00

5,469.00

30.02.01
30.02.05
30.02.08

106.00
5,344.00
19.00
19.00

106.00
5,344.00
19.00
19.00

0.00

0.00

1,504.00

1,504.00

33.02
33.02.08
33.02.10
33.02.12
33.02.24
33.02.27
33.02.28
33.02.50
34.02
34.02.02
34.02.50

9.00

9.00

4.00

4.00

5.00

5.00

0.00

0.00

35.02
35.02.01
35.02.02

5.00
5.00

5.00
5.00

1,490.00

1,490.00

290.00

290.00

1,200.00
0.00

1,200.00
0.00

30.02.08.02

30.02.50
31.02
31.02.03
00.14

35.02.03
35.02.50
36.02
36.02.01
36.02.05
36.02.06
36.02.07
36.02.11
36.02.50
37.02
37.02.01
37.02.03
37.02.04

-15,390.87
15,390.87

-2868.09
2868.09

-18,258.96
18,258.96

Alte transferuri voluntare

37.02.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

6.00

6.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod
39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

6.00

6.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
Venituri din privatizare
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau
al unitatilor administrativ-teritoriale
Depozite speciale pentru constructii de locuinte
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)
Încasări din rambursarea împrumut. pt. înfiinţarea unor instituţii şi servicii
publice de interes loc. sau a unor activit. finanţate integral din venituri proprii
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice
Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor
temporare de casă ale secţiunii de funcţionare**)
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor
temporare de casǎ ale secţiunii de dezvoltare**)
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare**)
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
IV. SUBVENTII (cod 00.18)

39.02.01
39.02.03
39.02.04

6.00

6.00

39.02.07
39.02.10
00.16

1,621.05

1,621.05

40.02

1,621.05

1,621.05

40.02.14

1,621.05

1,621.05

40.02.50
00.17

55,556.00

55,556.00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTR. PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

55,556.00

55,556.00

Subventii de la bugetul de stat
A. De capital

42.02

55,556.00

55,556.00

(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00.19

0.00

0.00

Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare
Investitii finantate partial din imprumuturi externe
Aeroporturi de interes local
Planuri si regulamente de urbanism
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale
de locuinţe noi
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu
apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)
Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor
Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor
existente cu destinaţie de locuinţă
Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit
Subvenţii pt. Finanţ. progr. multianuale priorit. de mediu şi gospod. a apelor
Finanţarea unor cheltuieli de capit. ale unităţilor de învăţământ preuniversitar
Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **)
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea
investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea
aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea
reparaţiilor capitale în sănătate
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor
investiţii în sănătate
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale
pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod

42.02.01
42.02.03
42.02.04
42.02.05

0.00

0.00

0.00

0.00

42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0.00

0.00

(cod 00.19+00.20)

Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale
pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în
urgenţă în sănătate
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale
pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale
pentru finanţarea altor investiţii în sănătate
Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de
asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate
prin Programul operaţional regional 2007-2013
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii
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40.02.06
40.02.07
40.02.10
40.02.11
40.02.13

42.02.06
42.02.07
42.02.09
42.02.09.01
42.02.09.02
42.02.09.03

42.02.10
42.02.12
42.02.13
42.02.14
42.02.15
42.02.16
42.02.16.01
42.02.16.02
42.02.16.03

42.02.17

42.02.18.01
42.02.18.02
42.02.18.03

42.02.19
42.02.20

derularii proiectelor finantate din FEN postaderare
B. Curente (cod
42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34
la42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
Subventii primite din Fondul de Interventie**)
Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar
Subv. pt. compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili
Sprijin financiar pentru constituirea familiei
Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne,
cărbuni, combustibili petrolieri
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unit. de asist. medico-sociale
Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi
Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea
programelor de electrificare
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea
obiectivelor de investitii in turism
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA
implementate de APIA
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din
Fondul Social European
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea
obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului
Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru
finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si
subventionarea locurilor de munca
Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă
socială pentru persoanele cu handicap
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare
în situaţii de extremă dificultate **)
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod
45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod
45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod
45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod
45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod
45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod
45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
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00.20

55,556.00

55,556.00

42.02.21
42.02.28
42.02.29

54,349.00

54,349.00

440.00

440.00

167.00
600.00

167.00
600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42.02.32
42.02.33
42.02.34
42.02.35
42.02.36
42.02.37
42.02.40
42.02.41
42.02.42
42.02.44
42.02.45
42.02.46
43.02
43.02.01
43.02.04
43.02.07
43.02.08
45.02
45.02.01
45.02.01.01
45.02.01.02
45.02.01.03

45.02.02
45.02.02.01
45.02.02.02
45.02.02.03
45.02.03
45.02.03.01
45.02.03.02
45.02.03.03
45.02.04
45.02.04.01
45.02.04.02
45.02.04.03

45.02.05
45.02.05.01
45.02.05.02
45.02.05.03
45.02.07
45.02.07.01
45.02.07.02
45.02.07.03
45.02.08
45.02.08.01
45.02.08.02
45.02.08.03
45.02.15
45.02.15.01
45.02.15.02
45.02.15.03

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod
45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Sume primite in avans
Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod
45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Sume primite in avans
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - OTAL
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+(2*37.02.03)+00.16)
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIG. DIN CAPIT. (cod 00.05+00.06+00.07)
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE
JURIDICE (cod 01.02)

Impozit pe profit
(cod 01.02.01)
Impozit pe profit de la agenţi economici 1)
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA
PERSOANE FIZICE
(cod 03.02+04.02)
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)
Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici
Impozitul pe veniturile din transf. propriet. imobiliare din patrimoniul personal
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume aloc din cotele defalc din impozitul pe venit pt. echilibr bugetelor locale
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIG. DIN CAPITAL (cod 05.02)
Alte impozite pe venit, profit si castig. din capital de la pers. fizice (cod 05.02.50)

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL
- Restante anii anteriori Cote defalcate din impozitul pe salarii
- Restante anii anteriori A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)
Impozitul pe terenul din extravilan *)
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
Alte impozite si taxe pe proprietate
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţelor
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)
Taxe hoteliere
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)
Impozit pe spectacole
Alte taxe pe servicii specifice
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
desfasurare de activitati
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)
Alte impozite si taxe
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)
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45.02.16
45.02.16.01
45.02.16.02
45.02.16.03
45.02.17
45.02.17.01
45.02.17.02
45.02.17.03
45.02.18
45.02.18.01
45.02.18.02
45.02.18.03

00.01
48.02
00.02
00.03
00.04

147,117.33
8,788.46
91,561.33
100,269.20
31,697.20

-68.09
-68.09

147,049.24
5,852.28
91,493.24
103,069.20
34,497.20

00.05
01.02
01.02.01

0.00
0.00

0.00
0.00

00.06
03.02
03.02.17
03.02.18
04.02
04.02.01
04.02.04
00.07
05.02
05.02.50
06.02
06.02.02
00.09
07.02
07.02.01

31,697.20
0.00

34,497.20
0.00

07.02.01.01
07.02.01.02
07.02.02
07.02.02.01
07.02.02.02
07.02.02.03

31,697.20
22,480.20
9,217.00
0.00
0.00

2,800.00
2,800.00

34,497.20
25,280.20
9,217.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

07.02.03
07.02.50
00.10
11.02

68,572.00
67,382.00

11.02.01

48,812.00

48,812.00

6,655.00
11,915.00
0.00

6,655.00
11,915.00
0.00

0.00

0.00

1,190.00
1,190.00

1,190.00
1,190.00

660.00
530.00

660.00
530.00

0.00
0.00

0.00
0.00

-8,707.87
5,469.00
5,469.00

-11,575.96
5,469.00
5,469.00

11.02.02
11.02.05
11.02.06
12.02
12.02.07
15.02
15.02.01
15.02.50
16.02
16.02.02
16.02.02.01
16.02.02.02

0.00
0.00

68,572.00
67,382.00

16.02.03
16.02.50
00.11
18.02
18.02.50
00.12
00.13
30.02

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societ. şi comp. naţionale
Venituri din concesiuni si inchirieri
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )
Venituri din dividende de la alti platitori
Alte venituri din proprietate
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)
Alte venituri din dobanzi
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

Venituri din prestari de servicii si alte activitati
(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)
Venituri din prestari de servicii
Contributia parintilor sau sustinat. legali pentru intretinerea copiilor in crese
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
Taxe din activitati cadastrale si agricultura
Contribuţia lunară a părinţilor pt. Întreţ. copiilor în unităţile de protecţie socială
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

Taxe extrajudiciare de timbru
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
Penalit. pt nedep. sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impoz. si taxe
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume
constatate odata cu confiscarea potrivit legii
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
Taxe speciale
Venituri din ajutoare de stat recuperate
Alte venituri
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

Donatii si sponsorizari
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de
dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)
Alte transferuri voluntare
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)
Încasări din ramburs. împrumuturilor pt. înfiinţarea unor instituţii şi servicii
publice de interes local sau a unor activit. finanţate integr. din venituri proprii
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice
Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor
temporare de casă ale secţiunii de funcţionare**)
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
IV. SUBVENTII (cod 00.18)
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTR. PUBLICE (cod 42.02+43.02)

Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20)
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33 +
+42.02.34 la 42.02.37+42.02.40+42.02.41)
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
Subventii primite din Fondul de Interventie**)
Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar
Subvenţii pentru compens. Creşt. neprevizionate ale preţurilor la combustibili
Sprijin financiar pentru constituirea familiei
Subv. pt. acord. ajut. pt încălz. loc. cu lemne, cărbuni, combust. petrolieri
Subvenţii din bugetul de stat pt. finanţarea unităţilor de asist. medico-sociale
Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi
Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea
programelor de electrificare
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea
obiectivelor de investitii in turism
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA
implementate de APIA
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea
obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului
Subv. de la bug asig pt. şomaj către bug. locale, pt. finanţarea progr. pentru
ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca
Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă
socială pentru persoanele cu handicap
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30.02.01
30.02.05
30.02.08
30.02.08.02

30.02.50
31.02
31.02.03
00.14
33.02
33.02.08
33.02.10
33.02.12
33.02.24
33.02.27
33.02.28
33.02.50
34.02
34.02.02
34.02.50
35.02
35.02.01
35.02.02
35.02.03
35.02.50
36.02
36.02.01
36.02.05
36.02.06
36.02.11
36.02.50
37.02
37.02.01
37.02.03
37.02.50
00.16
40.02

106.00
5,344.00
19.00
19.00

106.00
5,344.00
19.00
19.00

0.00

0.00

-14,176.87

-17,044.96

9.00

9.00

4.00

4.00

5.00

5.00

0.00

0.00

5.00
5.00

5.00
5.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00
-15,390.87

-2868.09

1,200.00
-18,258.96

-15,390.87

-2868.09

-18,258.96

0.00

0.00

0.00

0.00

55,556.00
55,556.00
55,556.00

55,556.00
55,556.00
55,556.00

55,556.00
54,349.00

55,556.00
54,349.00

40.02.06
40.02.07
40.02.10
40.02.11
40.02.50
00.17
00.18
42.02
00.20
42.02.21
42.02.28
42.02.29
42.02.32
42.02.33
42.02.34
42.02.35
42.02.36

440.00

440.00

167.00
600.00

167.00
600.00

0.00

0.00

42.02.37
42.02.40
42.02.41
42.02.42
42.02.44
42.02.45
42.02.46
43.02
43.02.01
43.02.04
43.02.07

Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare
în situaţii de extremă dificultate **)
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLT. (00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL
VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)
VENITURI CURENTE (00.03+00.12)
VENITURI FISCALE( 00.10)
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de
dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spaţiul rural
VENITURI NEFISCALE ( 00.14)
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)
Diverse venituri
(cod 36.02.07)
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04)
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)
Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod
39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
Venituri din privatizare
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau
al unitatilor administrativ-teritoriale
Depozite speciale pentru constructii de locuinte
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.13+40.02.14)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor
temporare de casǎ ale secţiunii de dezvoltare**)
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare
IV. SUBVENTII (cod 00.18)
SUBVENTII DE LA ALTE NIV. ALE ADMINISTR. PUBLICE (cod 42.02)
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)
A. De capital
(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare
Investitii finantate partial din imprumuturi externe
Aeroporturi de interes local
Planuri si regulamente de urbanism
Străzi care se vor amenaja în perim. dest. construcţ. de cvartale de loc. noi
Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu
apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)
Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor
Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor
existente cu destinaţie de locuinţă
Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit
Subvenţii pentru finanţ. progr. multian. priorit. de mediu şi gospod. a apelor
Finanţarea unor chelt. de capit. ale unit. de învăţământ preuniversitar
Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **)
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea
investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea
aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea
reparaţiilor capitale în sănătate
Subv. de la bug de stat către bugetele loc pt. finanţ altor investiţii în sănătate
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale
pt. finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale
pt. Finanţ. aparaturii medicale şi echipam. de comunic. în urgenţă în sănătate
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale
pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale
pentru finanţarea altor investiţii în sănătate
Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de
asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate
prin Programul operaţional regional 2007-2013
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN postaderare
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43.02.08
00.01 SD
48.02
00.02
00.03
00.10
11.02

17,307.92
1,917.05
15,680.87
0.00
0.00
0.00

11.02.07
00.12
00.14
36.02
36.02.07
37.02
37.02.04
00.15

15,680.87
15,680.87
290.00
290.00
15,390.87
15,390.87
6.00

39.02
39.02.01
39.02.03
39.02.04
39.02.07
39.02.10
00.16
40.02

2868.09

2868.09
2868.09

20,176.01
1,917.05
18,548.96
0.00
0.00
0.00
18,548.96
18,548.96
290.00
290.00
18,258.96
18,258.96
6.00

6.00
6.00

6.00
6.00

1,621.05
1,621.05

1,621.05
1,621.05

1,621.05
0.00
0.00
0.00

1,621.05
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.02.13
40.02.14
00.17
00.18
42.02
00.19
42.02.01
42.02.03
42.02.04
42.02.05
42.02.06
42.02.07
42.02.09
42.02.09.01
42.02.09.02
42.02.09.03

42.02.10
42.02.12
42.02.13
42.02.14
42.02.15
42.02.16
42.02.16.01
42.02.16.02
42.02.16.03

42.02.17
42.02.18
42.02.18.01
42.02.18.02
42.02.18.03

42.02.19
42.02.20

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod
45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod
45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod
45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod
45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod
45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod
45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod
45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Prefinanţare
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Sume primite in avans
Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă (cod
45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
Sume primite in avans

45.02

0.00

0.00

45.02.01

0.00

0.00

45.02.01.01
45.02.01.02
45.02.01.03
45.02.02
45.02.02.01
45.02.02.02
45.02.02.03
45.02.03
45.02.03.01
45.02.03.02
45.02.03.03
45.02.04
45.02.04.01
45.02.04.02
45.02.04.03
45.02.05
45.02.05.01
45.02.05.02
45.02.05.03
45.02.07
45.02.07.01
45.02.07.02
45.02.07.03
45.02.08
45.02.08.01
45.02.08.02
45.02.08.03
45.02.15
45.02.15.01
45.02.15.02
45.02.15.03
45.02.16
45.02.16.01
45.02.16.02
45.02.16.03
45.02.17
45.02.17.01
45.02.17.02
45.02.17.03
45.02.18
45.02.18.01
45.02.18.02
45.02.18.03

PREŞEDINTE,
ION CÎLEA

-ROMÂNIACONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale,
a mandatului de consilier judeţean al domnului Dumitru Tărăşenie
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 31 martie 2011, la care participă un număr de 29 consilieri judeţeni din
totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3277 din 23 martie 2011;
Luând în considerare Referatul constatator, înregistrat la nr. 3278 din 23 martie 2011;
Văzând adresa Partidului Social Democrat, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.3267 din 23 martie 2011, prin care
se face cunoscut că domnul Dumitru Tărăşenie şi-a pierdut calitatea de membru al Partidului Social Democrat;
În conformitate cu prevederile art.8 alin.(1) şi (2) din Legea partidelor politice, nr.14/2003, cu modificările şi completările
1
ulterioare, ale art.9 alin.(2) lit. h ) şi alin.(3) şi art.12 din Legea privind Statutul aleşilor locali, nr.393/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 49 alin. (2) lit. i), alin.(3) şi art. 52 din Regulamentul de organizare şi funcţionare
a Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.7/2008;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului
Dumitru Tărăşenie, ales pe lista Partidului Social Democrat şi se declară locul vacant.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica prezenta hotărâre, prin Compartimentul Cancelarie, structurilor funcţionale ale
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Vâlcea, precum şi
domnului Dumitru Tărăşenie.
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
30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
ION CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
CONSTANTIN DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.39 din 31 martie 2011
-ROMÂNIACONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Popa Laurenţiu
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 31 martie 2011, la care participă un număr de 29 consilieri judeţeni din
totalul de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3279 din 23 martie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Locală, înregistrat la nr.3280 din 23 martie 2011 precum
şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Partidului Social Democrat, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.3267 din 23 martie 2011, prin care se
propune validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Popa Laurenţiu, supleant pe lista acestui partid;
Ţinând cont de Procesul – verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art. 96 alin. (9) din Legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, nr.67/2004,
2
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art 89 alin. (3) şi (4) din Legea administraţiei publice
locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art.13 alin. (1) şi (2) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.7/2008;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Popa Laurenţiu, supleant pe lista de candidaţi ai Partidului Social
Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea, la alegerile pentru Consiliul Judeţean Vâlcea din data de 1 iunie 2008.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcţionale ale
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Vâlcea, precum şi
domnului Popa Laurenţiu.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 coroborate cu ale art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
ION CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
CONSTANTIN DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr.40 din 31 martie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind cooptarea domnului Laurenţiu Popa, consilier judeţean în Comisia juridică
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2011, la care participă un număr de 30 de consilieri
judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere opţiunea domnului consilier judeţen Laurenţiu Popa;
În conformitate cu prevederile art. 54 alin.(2) şi ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.15 alin. (4) şi 17 alin (2) din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 20
alin(3) şi art.22 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea nr.7 din
31 iulie 2008;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi copletările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Domnul Laurenţiu Popa, consilier judeţean, se cooptează în Comisia juridică.
Art.2 Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.36 din 11 septembrie 2008 a Consiliului Judeţean Vâlcea privind
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe principalele domenii de activitate, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre domnului consilier judeţean
Laurenţiu Popa şi direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
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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.41 din 31 martie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean
Vâlcea, a Bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului ’’Anton Pann’’ Râmnicu Vâlcea, a Bugetului de venituri şi
cheltuieli ale unor unităţi sanitare de interes judeţean, a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi
poduri judeţene şi suplimentarea numărului de posturi finanţate pentru personalul neclerical angajat în
unităţile de cult ortodox din judeţul Vâlcea, pe anul 2011
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 31 martie 2011, 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.3073 din 17 martie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.3074 din 17 martie 2011, 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.5 alin.(2), art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare precum şi ale pct.3 alin.(7) din Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.1043/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi cu
prevederile art.2 alin.(6) din Ordonanţa Guvernului nr.82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 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 rectifică Bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2011, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.13
din 8 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexelor nr.1 şi 2 .
(2) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2011, privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea,
potrivit art.1 alin.(1) este prevăzută în anexele nr. 2.1-2.7.
Art.2(1) Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, ale Consiliului Judeţean
Vâlcea, pe anul 2011, potrivit anexei nr.3
(2) Se rectifică Lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe
anul 2011, potrivit anexei nr. 3 a.
Art.3 Se rectifică Bugetul de venituri şi cheltuieli al Teatrului ‘’Anton Pann’’ Râmnicu Vâlcea, pe anul 2011, potrivit anexei nr. 4.
Art.4 Se rectifică Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea şi al Spitalului de Pneumoftiziologie
‘’ Constantin Anastasatu’’ Mihăeşti, pe anul 2011, potrivit anexelor nr.5 şi 6.
Art.5 Se rectifică Programul Lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2011, potrivit anexei nr. 7.
Art.6 Se aprobă suplimentarea numărului de posturi finanţate pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult ortodox din
judeţul Vâlcea, pe anul 2011, potrivit anexei nr.8.
Art.7 Anexele nr.1, 2, 2.1-2.7, 3, 3a, 4, 5, 6, 7 şi 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice, şi
Directorului executiv al 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 voturi pentru, 31 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. 42 din 31 martie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind repartizarea sumei de 15.388,0 mii lei din cota de 21% 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
şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea
susţinerii programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură, care necesită cofinanţare
locală, unor unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2011
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2011 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 sub nr.3127 din 21 martie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat sub nr.3128 din 21 martie 2011, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
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În conformitate cu prevederile art.33, alin.(3), lit.”b”, alin.(4), lit. „g” şi alin.(5) din Legea privind finanţele publice locale,
nr.273/2006, 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 repartizează suma de 15.388,0 mii lei din cota de 21% 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 şi din sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea susţinerii programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de
infrastructură, care necesită cofinanţare locală, unor unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2011, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Sumele rămase neutilizate la finele anului 2011, care se reflectă în excedentul bugetului local vor fi utilizate în anul următor,
cu aceeaşi destinaţie, în condiţiile legii.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice,
Prefectului Judeţului Vâlcea, precum şi Directorului executiv al 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. “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
Nr.43 din 31 martie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza „Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investiţii:
,,Construire podeţ pe DJ 676 H Măldăreştii de Sus (DN 65 C) - Culele Măldăreşti – DN 67, km. 0+200,
comuna Măldăreşti, judeţul Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2011, 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.2953 din 15 martie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.2954 din 15 martie 2011, 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;
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 ,,Construire podeţ
pe DJ 676 H Măldăreştii de Sus (DN 65 C) - Culele Măldăreşti – DN 67, km. 0+200, comuna Măldăreşti, 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 Tehnice, Direcţiei
Economice, 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.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.44 din 31 martie 2011
R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 31 martie2011, 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.1823 din 14 februarie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.1824 din 14 februarie 2011, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.1 şi art.3 din Hotărârea Guvernului nr.421/2008, privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei
zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială, coroborate cu cele ale Ordinului Ministrului

19

Sănătăţii nr.707/2000, privind stabilirea necesarului minim de substanţe nutritive pentru alimentaţia zilnică a copiilor din unităţile de
asistenţă socială;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă nivelul alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Vâlcea, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Economice şi
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 coroborate cu cele ale art.45 alin.(2), lit. “c” Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un 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.45 din 31 martie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind stabilirea contribuţiei lunare datorate de persoanele internate în
Centrul de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti, sau, după caz, de susţinătorii legali ai acestora, în anul 2011
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2011, 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.1907 din 16 februarie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.1908 din 16 februarie 2011, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.1, art.7 şi art.8 din Normele privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă
medico-socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.412/2003, coroborate cu prevederile art.5 alin.(3) lit.’’b’’ din Ordonanţa
Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, 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) Se stabileşte contribuţia lunară datorată de persoanele internate în Centrul de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti, sau,
după caz, de susţinătorii legali ai acestora, în anul 2011, în sumă de 579 lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) constituie venit propriu al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Economice, Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea şi Centrului de Asistenţă Medico-Socială 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.97 coroborate cu cele ale art.45 alin.(2), lit. “c” Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un 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. 46 din 31 martie 2011
R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor ce se aplică în anul 2011 pentru prestările de servicii efectuate de
Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor Vâlcea către persoane fizice şi juridice
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 31 martie 2011, 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.1957 din 17 februarie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.1958 din 17 februarie 2011, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.68, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art.5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor
Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.142 din 30 octombrie 2009;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă tarifele ce se aplică în anul 2011 pentru prestările de servicii efectuate de Direcţia Judeţeană pentru Protecţia
Plantelor Vâlcea către persoane fizice şi juridice, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Economice, precum
şi Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor 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.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr.47 din 31 martie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de măsuri pentru anul 2011, referitor la prevenirea abandonului copilului de către familie
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 31 martie 2011, 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.2216 din 24 februarie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.2217 din 24 februarie 2011, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Raportul de activitate pe anul 2010, întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, privind
situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, a copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, a gravidelor în risc social şi a activităţii de
monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare, reîntorşi în familie, din judeţul Vâlcea,
aprobat prin Hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea nr.69 din 14 februarie 2011;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1), lit.”d” şi alin.(5), lit.”a”, pct.2 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.323/2007 pentru aprobarea Planului naţional de
acţiune privind prevenirea abandonului copilului de către familie;
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 Planul de măsuri pentru anul 2011, referitor la prevenirea abandonului copilului de către familie, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Economice, precum
şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.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.48 din 31 martie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Judeţului Vâlcea, domnului profesor universitar doctor
Alexandru Puiu, Rector fondator al Universităţii „Constantin Brîncoveanu”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2011, la care participă un număr de 32 consilieri
judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 4317 din 14 aprilie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Locală, înregistrat la nr.4318 din 14 aprilie 2011, precum
şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit. ’’f’’ din Legea administraţiei locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.1 alin.(2) şi art.10 din Ordonanţa Guvernului nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativteritoriale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Capitolului V, Secţiunea 1 din Statutul Judeţului Vâlcea, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.105 din 24 septembrie 2003;
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 acordă titlul de Cetăţean de Onoare al Judeţului Vâlcea, domnului profesor universitar doctor Alexandru Puiu, Rector
fondator al Universităţii „Constantin Brîncoveanu”.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcţionale din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Universităţii „Constantin Brîncoveanu”, precum şi domnului profesorul
universitar doctor Alexandru Puiu, 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.

21

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 coroborate cu ale art.45, alin.(5) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi
0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.49 din 26 aprilie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea contribuţiilor şi cotizaţiilor propuse a fi plătite de Consiliul Judeţean Vâlcea în anul 2011
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 26 aprilie 2011, la care participă un număr de 32 consilieri judeţeni din
numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 4312 din 14.04.2011 prin
care se propune stabilirea contribuţiilor/cotizaţiilor Consiliului Judeţean pe anul 2011 la diferite organisme;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe nr. 4313 din 14.04.2011 şi avizele comisiilor
de specialitate;
În conformitate cu prevederile :
 art. 7 alin. (3), (4) şi art. 10 alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi
completările ulterioare;
 art. 20 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare;
 art. 35 alin. (1) şi (4) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 art. 46 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 121/1998 de aprobare a includerii judeţului Vâlcea în Regiunea de
Dezvoltare Sud - Vest Oltenia, alături de judeţele Olt, Dolj, Mehedinţi şi Gorj ;
 art. 1 din Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională nr. 3/01.04.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia pentru anul 2011;
 Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 201/19.12.2007 privind Asocierea Judeţului Vâlcea cu municipiile, oraşele şi unele
comune din judeţul Vâlcea, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”, modificată şi completată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 25/31.07.2008 şi ale Hotărârii nr. 1 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa
Vâlcea”din 20.01.2011 privind stabilirea cotizaţiei membrilor „APA Vâlcea” pentru anul 2011;
 art. 11 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA Vâlcea” ;
 Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 97/1999 privind aderarea Consiliului Judeţean Vâlcea la Uniunea Naţionala a
Consiliilor Judeţene din România şi art. 7 din Statutul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România ;
 art. 1 lit. (a) din Hotărârea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România privind stabilirea cotizaţiei anuale a membrilor
UNCJR nr.4/13.02.2004, modificată prin Hotărârea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România privind majorarea cotizaţiei
anuale a membrilor UNCJR nr.4 din 04.06.2010;
 art.34 şi 35 din Statutul Asociaţiei Naţionale a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică -ANATOP;
 art. 7 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia, prevăzut în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr. 172/31.10.2007 privind asocierea Judeţului Vâlcea cu Judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Olt în vederea înfiinţării
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.
59/30.10.2008,
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă plata unor contribuţii/cotizaţii datorate de Consiliul Judeţean Vâlcea, pentru anul 2011, după cum urmează:
1.suma de 518.358 lei reprezentând contribuţia anuală a Consiliului Judeţean Vâlcea la Fondul de Dezvoltare Regională;
2. suma de 2.000 lei reprezentând cotizaţia anuală a Consiliului Judeţean Vâlcea la Asociaţia Naţională a Autorităţilor
Teritoriale de Ordine Publică ANATOP;
3.suma de 198.000 lei reprezentând cotizaţia anuală a Consiliului Judeţean Vâlcea la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „APA Vâlcea”;
4.suma de 67.281,06 lei reprezentând cotizaţia anuală a Consiliului Judeţean Vâlcea la Uniunea Naţională a Consiliilor
Judeţene din România;
5.suma de 5.000 lei reprezentând cotizaţia anuală a Consiliului Judeţean Vâlcea la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Sud Vest Oltenia.
Art. 2. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud –Vest Oltenia, Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”, Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România şi Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Sud Vest Oltenia”, Asociaţiei şi Naţionale a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică 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 33 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.50 din 26 aprilie 2011
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea destinaţiei unei sume repartizate comunei Păuşeşti Măglaşi prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.43 din 31 martie 2011
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2011 la care participă un număr de 32 consilieri
judeţeni din numărul total de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.4231 din 12 aprilie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.4232 din 12 aprilie 2011, 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 Suma de 200,0 mii lei din suma de 300,0 mii lei, repartizată Comunei Păuşeşti Măglaşi pentru asigurarea cofinanţării la
obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă şi canalizare”, se va utiliza pentru asigurarea cofinanţării la obiectivul de investiţii „Reabilitare
Grădiniţă – Centru comuna Păuşeşti Măglaşi”.
Art.2 Punctul 45 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.43 din 31 martie 2011, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice,
Consiliului Local al Comunei Păuşeşti Măglaşi, Directorului Executiv al 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 33 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.51 din 26 aprilie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Bugetelor instituţiilor
publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2011
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2011, la care participă un număr de 32 consilieri
judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.4352 din 14 aprilie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.4353 din 14 aprilie 2011, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare precum şi ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice nr.244/2651/2010
1
1
pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin.(7), ale art. 57 alin. (2 ) şi ale art. 76 alin. (1) lit. e) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale ;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă execuţia Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, la data de 31 martie 2011, potrivit anexei nr.1.
Art.2 Se aprobă execuţia Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2011,
potrivit anexei nr.2.
Art.3 Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice, şi
Directorului executiv al 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 33 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. 52 din 26 aprilie 2011
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modul de calcul al redevenţei lunare pentru bunurile aparţinând domeniului public al
Judeţului Vâlcea, concesionate la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2011 la care participă un număr de 32 consilieri
judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.3201 din 22 martie 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat sub nr.3202 din 22 martie 2011, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit. ’’d’’ şi alin.(5), lit. ’’a’’ pct.13 şi art.104, alin.(1), lit. ’’d’’ din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.8 alin.(2) lit. ’’j’’ din Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale art.39, alin.(2), pct.4, art.61 şi art.63 din
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apă şi Canalizare aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.61 din 28 februarie 2004, 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 Cuantumul redevenţei lunare pentru bunurile aparţinând domeniului public al Judeţului Vâlcea, concesionate la S.C.
APAVIL S.A. Vâlcea, se calculează prin aplicarea unui coeficient de 0,015% la valoarea bunurilor concesionate, şi va fi avut în vedere
la stabilirea preţului apei livrate.
Art.2 Modul de calcul al redevenţei prevăzut la art.1 se aplică începând cu data adoptării prezentei hotărâri.
Art.3 Consiliul Judeţean Vâlcea va factura până la data de 10 ale lunii următoare, redevenţa aferentă lunii precedente, iar S.C.
APAVIL S.A. Vâlcea va achita redevenţa în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii de către Consiliul Judeţean Vâlcea.
Art.4 Pentru întârzierea la plata redevenţei se vor calcula majorări de întârziere de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale
neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă
şi până la data stingerii obligaţiei datorate, inclusiv.
Art.5 Sumele încasate din redevenţă vor fi utilizate în conformitate cu prevederile art.37, pct. 3, lit. “d”, coroborate cu ale art.39,
ultimul alineat, din Contractul de Delegare nr.1 din 18 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.6 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “APA Vâlcea” va modifica prin act adiţional încheiat cu S.C. APAVIL S.A. Vâlcea,
1
3
1
prevederile alin.2 “Redevenţă”, punctele 1 -1 şi punctele 2 şi 2 ale art.39 “Alte costuri, taxe şi suprataxe” din Contractul de Delegare
a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi Canalizare nr.1/18.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.7 Pe data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.78 din 31 mai
2007, privind aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Vâlcea la Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, precum şi Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.34 din 25 martie 2010, privind modificarea modului de calcul al redevenţei pentru bunurile din domeniul
public al Judeţului Vâlcea, concesionate la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea.
Art.8 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice,
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea”, precum şi S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, 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.(3) coroborate cu cele ale art.89 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0
voturi împotrivă, 0 abţineri
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 53 din 26 aprilie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2011 la care participă un număr de 32 consilieri
judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr. 4486 din 19 aprilie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, înregistrat sub
nr.4487 din 19 aprilie 2011, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.4468 din 18.04.2011;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’a’’ şi (2) lit.’’c’’ din Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare şi ale art.1 lit.’’a’’ din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1010/2004, pentru aprobarea normelor
metodologice şi a documentelor prevăzute la art.69 din Legea nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, 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 Organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.88 din 30 iulie 2010, se modifică potrivit anexelor nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcţionale din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi Serviciului Public Judeţean de Pază 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.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederile art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 54 din 26 aprilie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind darea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, a unor sectoare de drum
judeţean aparţinând domeniului public al judeţului Vâlcea şi a terenurilor aferente, pe perioada realizării
proiectului prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2011, la care participă un număr de 32 consilieri
judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 4556 din 20 aprilie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate a Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.4557 din 20 aprilie 2011, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Văzând adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.4540 din 20 aprilie 2011, prin care Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului a solicitat darea în administrarea sa a sectoarelor de drum judeţean ai căror indicatori tehnico-economici au
fost avizaţi de Consiliul Tehnico Economic al MDRT;
În conformitate cu prevederile art.3 alin.(3) şi art.12 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.91, alin.(1), lit.”c”, alin.(4) lit.’’a’’ şi art.123, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă nr.105/2010 pentru
aprobarea programului naţional de dezvoltare a infrastructurii şi ale art.2 alin.(3) din Normele metodologice pentru derularea
proiectelor prioritare din cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.251/2011;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1(1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, a unor sectoare de drum judeţean
aparţinând domeniului public al judeţului Vâlcea, după cum urmează:
a) „ DJ 665 - Limită judeţ Gorj - Mariţa - Izvorul Rece - Vaideeni - Horezu, km 53+650 - 69+169, judeţul Vâlcea”, lungime 15,519 km;
b) „ DJ 643 - Limită judeţ Olt - Laloşu - Făureşti - Găneşti, km 52+400 - 78+490, judeţul Vâlcea ”, lungime 26,090 km;
c)
„ DJ 677- Mădulari - Şuşani - Limită judeţ Olt, km 0+000-23+850, judeţul Vâlcea”, lungime 23,850 km;
d)
„ DJ 703N - Berislăveşti - Releu Cozia, km 0+000 - 20+500, judeţul Vâlcea ”, lungime 20,500 km;
e)
„ DJ 703G - Jiblea - Sălătrucel - Berislăveşti - Limită judeţ Argeş, km 0+000 - 13+600, judeţul Vâlcea ”, lungime 13,600 km.
(2) Sectoarele de drum respective şi terenurile aferente, libere de orice sarcini se dau în administrare pe perioada realizării
obiectivului de investiţii în cadrul proiectului prioritar al Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.
Art.2 Darea în administrare a sectoarelor de drum judeţean aparţinând domeniului public al judeţului Vâlcea se va realiza în baza
unui Protocol de predare –primire încheiat între beneficiar, Consiliul Judeţean Vâlcea şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului,
conform anexei nr.2 la Normele metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului naţional de dezvoltare a
infrastructurii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.251/2011 .
Art.3 Se împuterniceşte domnul Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, să semneze Protocolul de predare-primire
a sectoarelor de drum judeţean şi a terenurilor aferente prevăzute la art.1.
Art.4(1) La data încetării dreptului de administrare, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va restitui bunurile ce fac
obiectul prezentei hotărâri, libere de orice sarcini, inclusiv investiţiile realizate ulterior, precum şi toate documentaţiile tehnice
referitoare la acestea.
(2) Predarea investiţiilor se va realiza după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice, Direcţiei
Economice, Direcţiei Administraţie Locală şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, 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.(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 33 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.55 din 26 aprilie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind renunţarea la dreptul de preemţiune la cumpărarea imobilului (teren) în suprafaţă de 1703 mp,
situat în perimetrul Sitului arheologic Copăcelu (Valea Răii), municipiul Râmnicu Vâlcea,
judeţul Vâlcea, cod LMI 2004: VL – I – s – A - 09508
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2011, la care participă un număr de 32 consilieri
judeţeni, din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.4055 din 8 aprilie 2011;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Arhitectului Şef, înregistrat sub nr.4056 din 8 aprilie 2011, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Văzând scrisoarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.3657 din 31
martie 2011;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.” b” şi lit.”c” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 4, alin.(8) şi (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, 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 renunţă la dreptul de preemţiune la cumpărarea imobilului (teren) în suprafaţă de 1703 mp, situat în perimetrul Sitului
arheologic Copăcelu (Valea Răii), municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, cod LMI 2004: VL – I – s – A – 09508.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Arhitectului Şef,
Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Vâlcea, precum şi doamnei Andronie Marioara domiciliată în municipiul
Râmnicu Vâlcea, strada Gării, nr.43, 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.(3), coroborate cu prevederile art.98 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 56 din 26 aprilie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.59 din 30 aprilie 2009, privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice, faza „ Studiu de fezabilitate ”, pentru obiectivul de investiţii:
,,Reabilitare şi modernizare DJ 650 DN 67- Ocnele Mari - Buneşti, km.5 + 800 – 11 + 000 ’’
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2011, la care participă un număr de 32 consilieri
judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.4499 din 19 aprilie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.4500 din 19 aprilie 2011, 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;
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.l Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.59 din 30 aprilie 2009, privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice, faza „Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investiţii: ,, Reabilitare şi modernizare DJ 650 DN 67- Ocnele Mari Buneşti, km.5 + 800 – 11 + 000 ’’ se modifică potrivit anexei la prezenta hotărâre.
Art.ll Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice, Direcţiei
Economice, 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.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 57 din 26 aprilie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Statutului Judeţului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2011, la care participă un număr de 32 consilieri
judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.553 din 18 ianuarie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Locală, înregistrat la nr.554 din 18 ianuarie 2011, precum
şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’f’’ din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
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şi completările ulterioare coroborate cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativteritoriale, aprobată prin Legea nr.96/2003;
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 Statutul Judeţului Vâlcea prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data adoptării prezentei hotărârii îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.105 din 24
septembrie 2003.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcţionale din
cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru,0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.58 din 26 aprilie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind încetarea, prin demisie, a calităţii de membru în Consiliul de administraţie al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, a domnului consilier judeţean Ioan Dan Fiera
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2011, la care participă un număr de 32 consilieri
judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive, a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 4184 din 12 aprilie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Locală, înregistrat la nr. 4185 din 12 aprilie 2011, precum
şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.3965 din 7 aprilie 2011, prin care domnul consilier judeţean Ioan
Dan Fiera a solicitat să se ia act de demisia sa din calitatea de membru în Consiliul de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”d” şi alin.(5), lit.”a”, pct.3 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.186 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,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Începând cu data de 7 aprilie 2011, domnului Ioan Dan Fiera, consilier judeţean, îi încetează calitatea de membru titular în
Consiliul de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, ca urmare a demisiei.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Economice, Direcţiei
Administraţie Locală, Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea şi domnului consilier judeţean Ioan Dan Fiera, 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 33 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.59 din 26 aprilie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea ca membru în
Consiliul de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2011, 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. 4186 din 12 aprilie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Locală, înregistrat la nr.4187 din 12 aprilie 2011, precum
şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”d” şi alin.(5), lit.”a”, pct.3 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.186 şi art.187 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,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Domnul Folea Gheorghe, consilier judeţean, se desemnează în calitatea de membru titular în Consiliul de administraţie al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea.
Art.2 Pe data prezentei, se modifică în mod corespunzător art.1 lit. ’’a’’ pct.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.101
din 26 august 2010 .
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Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Economice, Direcţiei
Administraţie Locală, Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, şi persoanei prevăzute la art.1, 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 29 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi o abţinere.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.60 din 26 aprilie 2011
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DISPOZIŢII
ALE
PREŞEDINTELUI
CONSILIULUI JUDEŢEAN
VÂLCEA
(martie – aprilie 2011)
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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.2435 din 01.03.2011,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. 199 din 2 martie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţenei
BURLAC ŞTEFANIA - CRISTINA în PIETRARU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.138/1 din 24 februarie 2011, prin
care se propune admiterea cererii doamnei Burlac Ştefania - Cristina, de schimbare a numelui de familie, pe cale administrativă,
din Burlac în Pietraru, pe motiv că doreşte ca, împreună cu fiul său, să poarte un nume de familie comun cu al soţului, respectiv acela
de Pietraru;
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. "h", 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 Burlac Ştefania - Cristina, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, Aleea Privighetorii, nr.4,
bloc 11, scara C, ap.13, judeţul Vâlcea, tată Mircia şi mamă Niculina, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de
19 iulie 1979, C.N.P.2790719384197 şi se schimbă numele de familie al acesteia, pe cale administrativă, din Burlac în Pietraru,
urmând să poarte în viitor numele de familie PIETRARU şi prenumele ŞTEFANIA - CRISTINA.
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. 208 din 7 martie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
minorului BURLAC ROBERTO – CHRISTIAN în PIETRARU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.138/2 din 24 februarie 2011,
privind cererea doamnei Burlac Ştefania - Cristina, care solicită schimbarea numelui de familie al fiului său minor, din Burlac în
Pietraru, pe motiv că doreşte ca acesta să aibă un nume de familie comun cu cel al tatălui, respectiv acela de Pietraru;
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;
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În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) lit. ’’h’’ 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 Burlac Roberto - Christian,
domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, Aleea Privighetorii, nr.4, bloc 11, scara C, ap.13, judeţul Vâlcea, tată Alin – Paul şi mamă
Ştefania - Cristina, născut în localitatea Garbagnate Milanese, ţară Italia, la data de 29 iunie 2005, C.N.P.5050629385615 şi se
schimbă numele de familie al acestuia, pe cale administrativă, din Burlac în Pietraru, urmând să poarte în viitor numele de familie
PIETRARU şi prenumele ROBERTO - CHRISTIAN.
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. 209 din 7 martie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui
de familie al cetăţenei SPĂTARU ELENA – LAURA în IANCOVESCU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.139 din 24 februarie 2011, prin
care se propune admiterea cererii doamnei Spătaru Elena - Laura, de schimbare a numelui de familie, pe cale administrativă,
din Spătaru în Iancovescu, pe motiv că doreşte să revină la numele de familie dobândit la naştere, respectiv acela de Iancovescu;
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 Spătaru Elena - Laura, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, Aleea Marin Preda, nr.1,
bloc A28/3, scara A, ap.2, judeţul Vâlcea, tată Dănuţ şi mamă Elena, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de
11 martie 1977, C.N.P.2770311384186 şi se schimbă numele de familie al acesteia, pe cale administrativă, din Spătaru în Iancovescu,
urmând să poarte în viitor numele de familie IANCOVESCU şi prenumele ELENA - LAURA.
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. 210 din 7 martie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui
de familie al cetăţeanului ASMARANDEI Sergiu în SIMON
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.140 din 24.02.2011, prin care se
propune admiterea cererii domnului Asmarandei Sergiu, de schimbare a numelui de familie, pe cale administrativă, din Asmarandei în
Simon, pe motiv că lucrează în Franţa iar numele său este foarte greu de scris şi de pronunţat, precum şi pentru faptul că este
cunoscut în societate sub acest nume;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui de familie, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul
prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
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În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit. "b", 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 cetăţeanului ASMARANDEI Sergiu, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Macilor, nr.50,
judeţul Vâlcea, tată Constantin şi mamă Marinela, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 12 iunie 1986,
C.N.P.1860612385604 şi se schimbă numele de familie al acestuia, pe cale administrativă, din ASMARANDEI în SIMON, urmând să
poarte în viitor numele de familie SIMON şi prenumele SERGIU.
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. 211 din 7 martie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE–
DISPOZIŢIE
00
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă extraordinară în data de 11 martie 2011, ora 9
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 11 martie 2011, ora 9 , 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. 212 din 7 martie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a trei certificate de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului - şef înregistrat la nr. 2912 din 14.03.2011, prin care se propune emiterea a trei 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 trei certificate de urbanism, prevăzute în Anexa nr. 1, 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. 217 din 15 martie 2011
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două autorizaţii de construire, a două certificate de urbanism şi
prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 2750 din 09.03.2011, prin care se propune emiterea a două
autorizaţii de construire, a două certificate de urbanism şi prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. a), art. 6 alin. (1) – (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 40 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50 / 1991,
republicată, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 ;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două autorizaţii de construire prevăzute în Anexa nr. 1.
Art. 2 Se emit două certificate de urbanism prevăzute în Anexa nr. 2.
Art. 3 Se prelungeşte valabilitatea unui certificat de urbanism prevăzut în Anexa nr. 3.
Art. 4 Anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 5 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. 218 din 15 martie 2011
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. 3083 din 18.03.2011, prin care se propune emiterea unui certificat de
urbanism şi a unei autorizaţii de construire.
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 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. 223 din 22 martie 2011

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. 3040 din 17.03.2011, 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
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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. 224 din 22 martie 2011
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. 3236 din 22.03.2011, 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. 225 din 23 martie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
00
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2011, ora 9
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 31 martie 2011, ora 9 , 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. 227 din 25 martie 2011
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. 3422 din 25.03.2011, 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
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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. 230 din 28 martie 2011
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. 3496 din 28.03.2011 , 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, emite 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. 232 din 28 martie 2011
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. 3436 din 25.03.2011, prin care se propune emiterea a două
autorizaţii de construire;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două autorizaţii de construire, prevăzute în Anexa 1.
Art. 2 Anexa 1 face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 3 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. 233 din 29 martie 2011
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.3651 din 31.03.2011, 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
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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. 236 din 1 aprilie 2011
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. 3581 din 30.03.2011, prin care se propune emiterea a două certificate
de urbansim.
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 nr. 1, 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. 237 din 1 aprilie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a patru certificate de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului - şef înregistrat la nr. 3908 din 06.04.2011, prin care se propune emiterea a patru 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 patru certificate de urbanism, prevăzute în Anexa nr. 1, 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. 240 din 7 aprilie 2011
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de protejare a
corpului şi a platformei drumului pe unele drumuri judeţene
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.4025 din 7 aprilie 2011, prin care se propune admiterea recepţiei la
terminarea lucrărilor de protejare a corpului şi a platformei drumului pe unele drumuri judeţene;
Văzând procesele – verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.3985, nr.3986, nr.3987, nr.3988 şi nr.3989 din 7 aprilie 2011;
În conformitate cu prevederile art.3 şi art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor de protejare a corpului şi a platformei drumului pe unele drumuri judeţene, după
cum urmează:
- Şanţ pereat pe DJ 649 DN 67 - Băile Govora - Pietrari, km.8+510 - 8+580;
- Şanţ pereat pe DJ 645 Zăvideni – Scundu - Pesceana, km.9+530 - 9+880;
- Şanţ pereat pe DJ 677 D Momoteşti – Şerbăneşti - Lungeşti, km.5+960 - 6+460;
- Rigole pereate pe DJ 676 H Măldăreştii de Sus - Măldăreştii de Jos, km. 2+400 - 2+412, km.3+350 - 3+382 şi km.4+100 - 4+116;
- Şanţ pereat pe DJ 658 Gura Văii – Muereasca – Mănăstirea Frăsinei, km. 11+628 - 11+894.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 248 din 13 aprilie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de tratamente bituminoase pe unele drumuri judeţene
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.4024 din 7 aprilie 2011, prin care se propune admiterea recepţiei la
terminarea lucrărilor de tratamente bituminoase pe unele drumuri judeţene;
Văzând procesele – verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.3978, nr.3979, nr.3980, nr.3981, nr.3982, nr.3983 şi nr.3984
din data de 07 aprilie 2011;
În conformitate cu prevederile art.3 şi art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor de tratamente bituminoase pe unele drumuri judeţene, după cum urmează:
- Tratament bituminos pe DJ 676 Cerna – Slătioara - Irimeşti, km.8+000 - 9+000 şi km.13+300 - 14+800;
- Tratament bituminos pe DJ 676 C Roeşti - Cernişoara, km.0+000 - 1+000 şi km. 3+500 - 5+500;
- Tratament bituminos pe DJ 651 A Bălceşti – Ghioroiu - Limită judeţ Gorj, km.1+100 - 4+500;
- Tratament bituminos pe DJ 643 Limită judeţ Olt – Laloşu - Făureşti - Găneşti, km. 62+490 - 64+990 şi km. 66+490 - 72+490;
- Tratament bituminos pe DJ 643 B DJ 643 - Valea Mare - Roeşti, km.7+050 - 8+650, km.10+250 - 10+950, km.11+650 13+200 şi km.13+950 - 15+850;
- Tratament bituminos pe DJ 677 Mădulari – Şuşani - Limită judeţ Olt, km. 3+500 - 4+500;
- Tratament bituminos pe DJ 677 D Momoteşti - Lungeşti, km.4+600 - 7+500.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 249 din 13 aprilie 2011
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de întreţinere a îmbrăcămintei asfaltice pe unele drumuri judeţene
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.4023 din 7 aprilie 2011, prin care se propune admiterea recepţiei la
terminarea lucrărilor de întreţinere a îmbrăcămintei asfaltice pe unele drumuri judeţene;
Văzând procesele – verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.3974/1, nr.3974/2, nr.3974/3, nr.3974/4, nr.3974/5, nr.3974/6,
nr.3974/7, nr.3974/8, nr. 3974/9 ,nr.3974/10, nr.3974/11, nr.3974/12, nr.3974/13 nr.3975/1, nr.3975/2, nr. 3975/3, nr.3975/4, nr.3975/5,
nr.3975/6, nr.3975/7, nr.3975/8, nr.3975/9, nr. 3975/10, nr.3976/1, nr.3976/2, nr.3976/3, nr.3976/4, nr.3976/5, nr.3976/6, nr. 3976/7,
nr.3976/8, nr.3976/9, nr.3976/10, nr.3976/11, nr.3976/12, nr.3976/13 nr. 3977/1, nr.3977/2, nr.3977/3, nr.3977/4, nr.3977/5,
nr.3977/6 şi nr.3977/7 din data de 07 aprilie 2011;
În conformitate cu prevederile art.3 şi art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor de întreţinere a îmbrăcămintei asfaltice pe unele drumuri judeţene,după cum urmează:
Zona 1- Drăgăşani:
-

DJ 651 A Bălceşti – Ghioroiu - Limită judeţ Gorj;
DJ 643 Limită jud. Olt – Laloşu – Făureşti - Găneşti;
DJ 643 B DJ 643 - Valea Mare - Roeşti;
DJ 644 A Limită judeţ Olt - Făureşti;
DJ 645 Zăvideni – Scundu - Pesceana;
DJ 676 Cerna – Slătioara - Irimeşti;
DJ 676 B Glăvile – Olteanca - Lăpuşata;
DJ 677 Mădulari – Şuşani - Limită judeţ Olt;
DJ 677 A Creţeni – Pesceana - Şirineasa;
DJ 677 C Limită judeţ Olt – Lungeşti - Râmeşti;
DJ 677 E Ştefăneşti – Dobruşa;
DJ 677 D Momoteşti - Lungeşti;
DJ 678 C Drăgoeşti - Zăvideni (DN 64).
Zona 2 - Horezu:

-

DJ 646 E Bodeşti - Bărbăteşti;
DJ 605 A Limită judeţ Gorj - Milostea;
DJ 605 C Slăveşti – Alunu - limită judeţ Gorj;
DJ 646 Băbeni – Tomşani – Costeşti - Mănăstirea Arnota;
DJ 646 A Stoeneşti – Bărbăteşti - Costeşti;
DJ 665 Limită judeţ Gorj - Horezu;
DJ 676 Cerna – Slătioara - Irimeşti;
DJ 676 C Roeşti - Cernişoara;
DJ 676 D Alunu – Pojogi - Cernişoara,
DJ676 G Zătreni – Budele – Ţepeşti.
Zona 3 - Tătărani:

-

DJ 646 Băbeni – Tomşani – Costeşti - Mănăstirea Arnota;
DJ646 B Frânceşti – Păuşeşti - Pietrari (DN 67);
DJ 646 C Băluţoaia - Mănăstirea Surpatele;
DJ 647 Tătărani – Mihăeşti - Buleta;
DJ 649 Govora - Pietrari;
DJ 650 DN 67 - Ocnele Mari - Buneşti;
DJ 677 A Creţeni – Pesceana - Şirineasa;
DJ 677 F Popeşti - Galicea;
DJ 678 Limită judeţ Olt – Galicea - Budeşti;
DJ 678 A DN 64(Tătărani) – Galicea - Limită judeţ Argeş;
DJ 678 B Limită judeţ Olt – Dănicei - Limită judeţ Argeş;
DJ 678 D Galicea - Muzeul Nicolae Bălcescu;
DJ 678 H Galicea – Stoileşti.
Zona 4 - Călimăneşti:

-

DJ651Păuşeşti Măglaşi - Stoeneşti;
DJ 654 Valea Cheii - Mănăstirea Pahomie;
DJ 658 Gura Văii – Muereasca - Mănăstirea Frăsinei;
DJ 701 D Ciunget – Latoriţa - Galbenu;
DJ 703 F Runcu - Limită judeţ Argeş;
DJ 703 G Jiblea – Berislăveşti - Limită judeţ Argeş;
DJ 703 L Jiblea – Fedeleşoiu.
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Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 250 din 13 aprilie 2011
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.4256 din 13.04.2011, 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.
Art. 2 Anexa face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 3 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. 252 din 14 aprilie 2011
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. 4401 din 15.04.2011, 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. 255 din 18 aprilie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE–
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă,a prenumelui cetăţenei PETRACHE MIOARA LENUŢA în ŞTEFANIA ALEXIA
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.411 din 5 aprilie 2011, prin care
se propune admiterea cererii domnişoarei Petrache Mioara Lenuţa, de schimbare a prenumelui, pe cale administrativă, din Mioara
Lenuţa în Ştefania Alexia, motivând că aşa este cunoscută în familie, în cercul de prieteni şi în societate;
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Constată întemeiată cererea de schimbare a prenumelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de
art.11 din acelaşi act normativ;
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 Petrache Mioara Lenuţa domiciliată în municipiul Drăgăşani, str. Dr. Stătescu, nr. 11, judeţul
Vâlcea, tată Ion şi mamă Viorica, născută în municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea, la data de 25 mai 1985 C.N.P. 2850525384964 şi
se schimbă prenumele acesteia, pe cale administrativă, din Mioara Lenuţa în Ştefania Alexia, urmând să poarte în viitor numele de
familie PETRACHE şi prenumele ŞTEFANIA ALEXIA.
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 Drăgăşani, 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. 257 din 19 aprilie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE–
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui
minorului IONESCU SAMIR KADDOUR GHEORGHE MOHAMED în SAMIR
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.425 din 7 aprilie 2011, privind
cererea domnului Ionescu Toma, care solicită schimbarea prenumelui fiului său minor, din Samir Kaddour Gheorghe Mohamed în
Samir, pe motiv că actualul prenume format 4 cuvinte, din care 2 de provenienţă străină, este greu de scris si de pronunţat, iar în unele
acte este omisă trecerea lor;
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. ’’d’’ 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 minorului Ionescu Samir Kaddour Gheorghe Mohamed, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, Aleea
Doinei, nr.4, bloc P1, scara C, ap.1, judeţul Vâlcea, tată Toma şi mamă Fouzia, născut în localitatea Montpellier, ţară Franţa, la data
de 8 decembrie 1996, C.N.P. 1961208385587 şi se schimbă prenumele acestuia, pe cale administrativă, din Samir Kaddour Gheorghe
Mohamed în Samir, urmând să poarte în viitor numele de familie IONESCU şi prenumele SAMIR.
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. 258 din 19 aprilie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui
de familie al cetăţeanului MĂNEŢOIU Ştefan Andrei în POPESCU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.413 din 07 aprilie 2011, prin care
se propune admiterea cererii domnului Măneţoiu Ştefan Andrei, de schimbare a numelui de familie, pe cale administrativă,
din Măneţoiu în Popescu, pe motiv că în urma divorţului părinţilor a fost încredinţat spre creştere şi educare mamei, care a revenit la
numele avut anterior căsătoriei şi în prezent doreşte să poarte numele acesteia, respectiv acela de Popescu;
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Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui de familie, 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 ", 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 cetăţeanului MĂNEŢOIU Ştefan-Andrei, domiciliat în municipiul Drăgăşani, str.Tudor Vladimirescu,
bl.T9, sc. A, et.2, ap.4, judeţul Vâlcea, tată Ion şi mamă Iuliana, născut în municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea, la data de 27
decembrie 1992, C.N.P.1921227384986 şi se schimbă numele de familie al acestuia, pe cale administrativă, din MĂNEŢOIU în
POPESCU, urmând să poarte în viitor numele de familie POPESCU şi prenumele ŞTEFAN ANDREI.
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
pentru Evidenţa Persoanelor Drăgăşani, 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. 259 din 19 aprilie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
00
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 26 aprilie 2011, ora 9
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 26 aprilie 2011, ora 9 , 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. 260 din 20 aprilie 2011
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.4608 din 20.04.2011, 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. 261 din 21 aprilie 2011
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire, a şapte certificate de urbanism şi prelungirea
valabilităţii unei autorizaţii de construire şi a unui certificat de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 4653 din 21.04.2011, prin care se propune emiterea unei autorizaţii
de construire, a şapte certificate de urbanism şi prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire şi a unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. a), art. 6 alin. (1) – (3), art. 7, alin. (7) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 40, art. 50 din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 50 / 1991, republicată, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009.
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 şapte certificate de urbanism prevăzute în Anexa nr. 2.
Art. 3 Se prelungeşte valabilitatea unei autorizaţii de construire prevăzută în Anexa nr. 3
Art. 4 Se prelungeşte valabilitatea unui certificat de urbanism prevăzut în Anexa nr. 4.
Art. 5 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 şi nr. 4 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 6 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. 262 din 22 aprilie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
- PREŞEDINTE–
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă,a prenumelui cetăţenei AVRAM NATALIA în MATILDA NATALIA
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.412 din 5 aprilie 2011, prin care
se propune admiterea cererii doamnei Avram Natalia, de schimbare a prenumelui, pe cale administrativă, din Natalia în Matilda
Natalia, pe motiv că, deşi din neatenţia ofiţerilor de stare civilă a fost menţionat în certificatul de naştere eliberat, în urma pierderii celui
anterior, prenumele eronat Matilda Natalia, doreşte să îl poarte în continuare, întrucât l-a folosit până în prezent, toate actele ulterioare
fiindu-i eliberate cu acest prenume;
Constată întemeiată cererea de schimbare a prenumelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de
art.11 din acelaşi act normativ;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit. "c", 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 Avram Natalia, domiciliată în comuna Glăvile, sat Glăvile, judeţul Vâlcea, tată Marin şi mamă
Elena, născută în comuna Amărăşti, judeţul Vâlcea, la data de 28 iunie 1956 C.N.P.2560628381451 şi se schimbă prenumele
acesteia, pe cale administrativă, din Natalia în Matilda Natalia, urmând să poarte în viitor numele de familie AVRAM şi prenumele
MATILDA NATALIA.
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 Drăgăşani, 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.
PREŞEDINTE
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 263 din 22 aprilie 2011
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţeanului MĂROIU CONSTANTIN în DAN
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.467 din 13 aprilie 2011, prin care
se propune admiterea cererii domnului Măroiu Constantin, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Măroiu
în Dan, deoarece, actualul soţ al mamei sale s-a ocupat de creşterea şi educarea sa, motiv pentru care doreşte să poarte numele de
familie al acestuia, pentru a avea un nume de familie comun cu membrii familiei, respectiv acela de Dan;
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.”h” 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 cetăţeanului Măroiu Constantin, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Toporaşilor, nr. 30,
judeţul Vâlcea, tată natural şi mamă Maria, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 30 august 1988, CNP
1880830385611, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Măroiu în Dan, urmând să poarte în viitor numele de
familie DAN şi prenumele CONSTANTIN.
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. 264 din 27 aprilie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţenei CĂPRARU ARETA în CIUPILAN
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.430 din 13 aprilie 2011, prin care
se propune admiterea cererii doamnei Căpraru Areta, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Căpraru în
Ciupilan, pe motiv că, după divorţ a păstrat numele fostului soţ, iar în prezent doreşte să revină la numele de familie dobândit la
naştere, respectiv acela de Ciupilan;
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 cetăţenei Căpraru Areta, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Eroilor, nr. 5, bl. A 17, sc. C, ap.
22, judeţul Vâlcea, tată Ghiţă şi mamă Ileana, născută în municipiul Huşi, judeţul Vaslui, la data de 20 februarie 1971, CNP
2710220372230, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Căpraru în Ciupilan, urmând să poarte în viitor numele de
familie CIUPILAN şi prenumele ARETA.
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. 265 din 27 aprilie 2011
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RAPOARTE DE ACTIVITATE
Consiliul Judetean Valcea
Consilier: Ion GAVA
Partidul Democrat Liberal
Comisia pentru Cultura, Culte, Educatie, Tineret si Sport

RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul 2010
Sedinte ale Consiliului Judetean
In anul 2010, am participat la toate ședințele ordinare ale Consiliului Județean Vâlcea, respectiv 12 ședințe: 29 ianuarie, 26
februarie, 25 martie, 30 aprilie, 28 mai, 30 iunie, 30 iulie, 26 august, 30 septembrie, 29 octombrie, 30 noiembrie, 23 decembrie. Am
absentat motivat, fiind in concediu de odihna, la sedinta extraordinara a Consiliului Judetean din data 3 septembrie 2010. Am dat curs
la toate solicitarile facute de presedintele sau vicepresedintii Consiliului Judetean si la dezbateri publice.
Sedinte ale comisiei de specialitate
Indeplinesc functia de presedinte al Comisiei pentru Cultura, Culte, Educatie, Tineret si Sport. In aceasta calitate, am urmarit
respectarea atributiilor ce revin comisiei din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, si din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean Valcea.
Am participat la 24 de ședințe de comisie, pe care le-am pregătit și desfășurat în conditii optime, lucrative. Au fost analizate si
s-au avizat peste 150 proiecte de hotărâre. Au fost discutate si s-au facut observatii si asupra altor materiale aflate pe ordinea de zi a
plenului județean. La unele sedinte de comisie au participat ca invitați specialiști din cadrul aparatului Consiliului Județean sau
conducători ai unor instituții și servicii. Conlucrarea cu acestia, ne-a ajutat să orientăm mai bine și să derulăm in conditii de eficienta
sporita activitatea noastra. Am reprezentat Comisia în relațiile cu alte comisii de specialitate, indeosebi cu Comisia pentru buget,
finante si administrarea domeniului public si privat al judetului, Comisia juridica si Comisia pentru relatii cu societatea civila si servicii
publice deconcentrate. Am avut o relație corectă cu conducerea Consiliului Județean Vâlcea și cu ceilalți consilieri județeni. Toate
materialele solicitate au fost avizate și depuse în termen.
Intalniri cu cetatenii
Am avut intalniri cu cetatenii si cu reprezentanti ai administratiei publice locale in multe dintre localitatile judetului, intre care
Râmnicu-Valcea, Horezu, Dragasani, Costesti, Stroesti, Copaceni, Danicei, Balcesti, Ghioroiu, Muereasca si altele. Cu aceste
prilejuri, am raspuns la intrebari pe probleme ale comunitatilor locale, ale descentralizarii, ale invatamantului, culturii, sportului, etc.
Audiente
N-am avut un program de audiente prestabilit, am acordat audiente in teritoriu sau la sediul Inspectoratului Scolar Judetean
Valcea, unde am fost solicitat pentru rezolvarea unor probleme legate de scoala, scolarizare, transport scolar, burse scolare si altele.
Sesiuni de instruire
In anul 2010 n-am participat la nici o instruire sau curs de formare organizat de Consiuliul Judetean.
Activitatea in teritoriu
O constanta a activitatii mele a fost deplasarea in teritoriu. Cel putin o data am fost prezent la Dragasani, Balcesti, Diculesti,
Fartatesti, Zatreni, Lacusteni, Gradistea, Livezi, Slatioara, Stroesti, Copaceni, Ladesti, Lapusata, Muereasca, Horezu, Calimanesti,
Golesti, Maldaresti, Babeni, Malaia, Pietrari, Nicolae Balcescu, Mihaesti, Stoilesti, Ionesti, Orlesti, Prundeni, Pesceana, Ghioroiu,
Rosiile, Budesti, Ocnele Mari. Principalele probleme discutate s-au referit la domeniile educatiei si culturii, dar si la probleme de mediu,
de curatenie si intretinere a localitatilor si drumurilor comunale si judetene. Am informat cetatenii si reprezentantii unor institutii despre
activitatea Consiliului Judetean, precum şi despre programe, proiecte, strategii etc.
Initiative – propuneri
Am sustinut toate initiativele si proiectele de hotarare menite sa conduca la modernizarea retelei de drumuri, introducerea în
localităţi a canalizarii, a apei potabile si a altor utilitati. Cele mai multe dintre acestea le-am facut in cadrul comisiei de specialitate.
Alte aspecte relevante
O atentie deosebita am acordat-o relatiei cu institutiile de cultura in subordinea Consiliului judetean, mai ales comunicarii cu
Muzeul „Aurelian Sacerdoteanu” , Memorialul Balcescu si Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”. Am sprijinit activitatea Teatrului
„Anton Pann” , am promovat imaginea pozitiva a acestuia cu diferite prilejuri. Ca membru al consiliului de administratie al acestei
institutii, am luat parte la sedintele organizate, m-am informat in legatura cu problemele cele mai importante cu care se confrunta
colectivul de actori si personalul auxiliar.
Am luat parte la evenimente legate de inaugurarea sau receptionarea unor lucrari de investitii: Râmnicu-Valcea, Balcesti,
Golesti, Nicolae Balcescu, Muereasca, Baile Olanesti, Mateesti, Calimanesti-Seaca , Livezi, Otesani si altele.
Intre manifestarile cu caracter cultural, religios si sportiv la care am participat, singur sau impreuna cu alti reprezentati ai
Consiliului Judetean, mentionez: Zilele oraselor Râmnicu-Valcea, Dragasani si Baile Govora, Sarbatoarea Arhiepiscopiei Ramnicului,
Cantecele Oltului, Florile Govorei, Cocosul de Hurez, Invartita dorului – Vaideeni. Am fost prezent la toate manifestarile, aniversarile si
sărbătorile comemorative de la Râmnic, respectiv Ziua Independentei, Ziua Eroilor, Ziua Imnului, Ziua Nationala, Ziua Eroilor
Revolutiei din Decembrie.
Am depus in termen si completate corect Declaratia de avere, Declaratia privind interesele personale si alte documente
solicitate legal.
Am avut o relatie corecta cu presa, cu diferite organizatii si societati profesionale, nonguvernamentale etc.
Am contribuit la promovarea imaginii pozitive a Consiliului Judetean, prin raportare corecta la realitatile anului 2010.
In intreaga activitate, am avut în vedere respectarea si aplicarea normelor legale.
CONSILIER JUDETEAN,
Ion GAVA
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Consiliul Judetean Valcea
Consilier: Ioan Dan FIERA
Partidul Democrat Liberal
Comisia de Buget Finante si Administrarea Domeniului Public
RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul 2010
Subsemnatul Ioan Dan FIERA, consilier in cadrul Consiliului Judetean Valcea, validat in cadrul sedintei din 23.06 2008,
prezint raportul asupra acivitatii desfasurate in cadrul comisiei din care fac parte, in plenul sedintelor Consiliului Judetean si in
teritoriu,in conformitate cu prevederile Legii 215/2001, modificata si completata de Legea 286/2006 si Legea 393/2004 privind statutul
alesilor publici.
In conformitate cu prederile legale, am participat la sedintele Consiliului Judetean,cu exceptia celor din datele de 30
septembrie,data la care,urmare obligatiilor de serviciu, am fost plecat in deplasare in strainatate,deplasare pe care am anuntat-o
presedintelui Consiliului Judetean,motivandu-mi absenta.
Am participat la 25 din cele 26 de sedinte,din care 24 ordinare si una extraordinara.
Proiectele de hotarire analizate in comisie in anul 2010 au fost legate de:
Nivelul taxelor si tarifelor valabile pentru anul 2010
Bugetul propriu al judetului,lista obiectivelor de investitii
Bugele institutiilor finantate din bugetul propriu al judetului
Repartizarea de sume unitatilor administrativ-teritoriale pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale
Repartizarea de sume din cota de 22% din impozitul pe venit si TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
Rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea
Contractarea unei sume rambursabile de 32500000 lei etc.
In cadrul sedintelor la care am participat, am avut interventii in probleme de interes economic, interventii care sunt
consemnate in procesele verbale ale sedintelor.
Activitatea de pregatire a sedintelor de consiliu in cadrul comisiei de buget finante si administrarea domeniului public s-a
desfasurat de cate ori a fost necesar (cel putin 2 sedinte in pregatirea fiecarei sedinte de consiliu).
La sedintele de comisie am solicitat si,de obicei, s-a asigurat prezenta specialistilor din cadrul consiliului.
Comisia a analizat toate proiectele prezentate si propuse dezbaterii, analizand si urmarind modul de stabilire a prioritatilor si
urgentelor, utilizarea optima a resurselor si ierarhizarea problemelor in functie de importanta sau gravitatea lor.
Am analizat si comisia a facut recomandari pentru eficientizarea activitatii,am solicitat o mai buna pregatire a proiectelor
prezentate de alesii locali.
Urmare analizelor efectuate in cadrul sedintelor, s-au adoptat hotatrari importante pentru dezvoltarea judetului dintre care
mentionez:
Stabilirea urgentelor in repararea drumurilor judetene si comunale
Proiectul de dezvoltare turistica pentru valea Lotrului
Perfectarea contractului de creditare necesar accelerarii lucrarilor de reparatii si modernizare a unor drumuri judetene.
Am sustinut solicitarile consiliilor locale, atunci cand acestea s-au confruntat cu probleme deosebite si cand au prezentat
documentatii justificative.
Am avut intalniri cu membrii diverselor comunitati locale din comunele: Muereasca, Titesti, Perisani, Dragasani, Balcesti,
Alunu, Gradistea, Lungesti, Nicolae Balcescu,Galicea,Vaideieni,Horezu Dragasani,Ocnele Mari,Govora.
In cadrul acestor intalniri, am luat cunostinta de problemele locuitorilor si am incercat, prin initiative, sa sprijinim populatia in
rezolvarea unor probleme.Am continuat actiunea desfasurata cu personalul de la APIA pentru sprijinirea locuitorilor din mai multe
comune in elaborarea documentelor necesare pentru obtinerea subventiilor pentru cresterea animalelor, scutindu-i de deplasari si
pierdere de timp.
Am solicitat si s-a si realizat renegocierea pretului de furnizare a energiei electrice,obtinindu-se reduceri semnificative.
Un capitol important al activitatii desfasurate in anul 2010 a fost legat de S.C. CET GOVORA S.A., societate din subordinea
Consiliului Judetean si care se confrunta cu probleme deosebite din cauza nerecuperarii creantelor sale si deruleaza un amplu proiect
de modernizare si de incadrare in limitele de noxe impuse de Uniunea Europeana.
Am fost desemnat ca membru al Consiliului de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta, functie in care am organizat
concursul pentru ocuparea functiei de manager,am analizat o parte din problemele cu care se confrunta spitalul, am aprobat si
transmis pentru continuare proiectul de modernizare a saloanelor, proiect cu finantare europeana, am analizat posibilitati de
imbunatarire a finantarilor necesare.
Am sprijinit consilierii locali in activitatea lor in mai multe comune si am informat,in cadrul intalnirilor cu populatia, despre
activitatea desfasurata in Consiliul Judetean, promovand imaginea institutiei.
CONSILIER JUDETEAN,
Ioan Dan FIERA
Consiliul Judeţean VÂLCEA
Consilier: Aurel SIMION
Partidul Democrat Liberal
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism - Preşedinte
Autoritatea Teritorială pentru Ordine Publică – Membru
RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul 2010
Şedinţe ale Consiliului Judeţean
 am
participat
la
toate
şedinţele
ordinare
care
au
avut
loc
în
următoarele
date:
29.01.,26.02.,25.03.,30.04.,28.05.,30.06.,30.07.,26.08.,30.09.,29.10.,30.11.,23.12. precum şi la şedinţa extraordinară din 30.09.;
 am participat la toate convocările făcute de preşedintele Consiliului Judeţean, precum şi de cei doi vicepreşedinţi;
 am răspuns tuturor solicitărilor venite din partea compartimentelor şi direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean şi a instituţiilor aflate in subordinea acestuia;
 am participat la diverse dezbateri publice.
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Şedinţe ale Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism
 în calitate de preşedinte al acestei comisii, am stabilit şedinţe saptămânale, în cele două zile consecutive dinaintea oricărei
şedinţe ordinare sau extraordinare sau de fiecare dată când a fost imperios necesar (astfel încât eliberarea documentelor urbanistice
solicitate să se încadreze in termenele propuse);
 şedinţele comisiei au avut loc în următoarele date: 27-28.01.,24-25.02.,23-24.03.,28-29.04.,26-27.05.,27-28.06.,2829.07.,24-25.08.,28-29.09.,27-28.10.,28-29.11.,21-22.12.;
 am avizat: 69 autorizaţii de construire, 155 certificate de urbanism, o autorizaţie de desfiinţare, 7 avize pentru Planul
Urbanistic General şi 7 avize pentru dezbatere harţi de risc;
 au existat situaţii in care am formulat amendamente (cereri de avize suplimentare, completarea documentaţiilor de bază cu
elemente noi de natură tehnică sau arhitecturală);
 comisia pe care o conduc este într-o colaborare permanentă cu cele două compartimente ale aparatului de specialitate al
CJ: Compartimentul autorizări în construcţii, avize si controlul in construcţii şi Compartimentul amenajarea teritoriului si urbanism.
Activitatea în teritoriu; Întâlniri cu cetăţenii
 m-am implicat în mobilizarea autorităţilor locale din comuna Glăvile, răspunzând solicitării cetăţenilor acestei comune pentru
construirea unui pod peste pârâul Olteanca (pod realizat din contribuţia locuitorilor);
 la solicitarea locuitorilor comunei Roşiile, am reuşit rezolvarea suplimentară a tratamentelor bituminoase la DJ Lăpuşata-Roşiile;
 am preluat problema cetăţenilor din comuna Stoeneşti, referitoare la alunecarea de teren de la biserica din satul Stoeneşti;
 din intâlnirile cu cetăţenii comunei Stoileşti, am identificat o problemă majoră privind calitatea aerului insuportabil, în special
vara, cauzat de drumul neasfaltat, acoperit cu nisip extrafin şi tranzitat de maşini de mare tonaj;
 în comuna Budeşti, satul Bercioiu, cetăţenii au probleme majore cu praful rezultat din batalul de cenuşă de la CET Govora;
 în oraşul Băbeni, am reuşit, împreună cu autorităţile locale, să rezolvăm problemele cauzate de pânza freatică aflată într-o
porţiune de case, prin amenajarea unui canal de desecare;
 am rezolvat solicitările cetăţenilor din comuna Stoeneşti, privind arondarea comunei, de la APIA - Centrul Local Horezu, la
APIA - Centrul Local Râmnicu-Vâlcea, pentru ca deplasarea acestora la Râmnicu-Vâlcea să fie mai uşoară, datorită numeroaselor
mijloace de transport în comun aflate pe acest traseu;
 am identificat numeroase alte probleme ale cetăţenilor pe care le-am rezolvat punctual sau se află în curs de rezolvare.
Audienţe
 nu am ţinut audienţe într-un cadru organizat şi după un program stabilit, dar aproape zilnic m-am întâlnit cu cetăţenii care mau solicitat fie la sediul Consiliului Judeţean, fie la sediul PD-L;
 am participat la întâlniri de grup, care au avut loc în primării, în sedii ale poliţiei, în şcoli sau în diverse alte locaţii;
 am propus ca fiecare consilier judeţean să acorde audienţe, o dată pe săptămână, la sediul Consiliului Judeţean, după un
program stabilit şi intr-un spaţiu amenajat.
Sesiuni de instruire
 am participat la sesiuni de instruire pe diverse teme ale administraţiei publice locale, organizate de firme de training din
România, cheltuielile fiind suportate personal.
 nu am participat la instruiri organizate de Consiliul Judeţean.
Reprezentare in ATOP
 am participat la toate cele 6 (şase) şedinţe care au avut loc în anul 2010;
 împreună cu ceilalţi membri, am analizat şi soluţionat sesizările cetăţenilor referitoare la furturi de lemne, de cărbune, la
transportul în afara legii pe rutele Rm.Vâlcea – Drăgăşani, Rm.Vâlcea – Horezu, Rm.Vâlcea - Băbeni;
 am sesizat braconajul piscicol pe râul Olt, precum şi braconajul în rândul şeptelului de vânat;
 am dispus măsuri noi pentru prevenirea furturilor din locuinţe, din maşini, a animalelor şi păsărilor, atât pentru mediul urban,
cât şi rural;
 am participat la acţiuni organizate în comun cu alte instituţii;
 am participat la dezbateri pe tema indicatorilor de performanţă a poliţiei;
 am dispus controale privind respectarea ordinii publice:
Iniţiative
 am susţinut proiectele prioritare dezvoltării judeţului (conform Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Vâlcea
pentru perioada 2009 – 2013), atrâgănd însă atenţia asupra importanţei asigurării cofinanţării din partea consiliului şi pentru proiectele
viabile iniţiate de primăriile care, din lipsă de fonduri, nu le pot finaliza;
 am propus achiziţionarea unor cântare auto-mobile necesare monitorizării sarcinilor de transport pe drumurile judeţene, atât
pentru evitarea distrugerii acestora, cât şi, implicit, pentru limitarea cheltuielilor de întreţinere;
 am propus lucrări de punere în siguranţă a drumului DJ 676 Grădiştea – Dobricea – Zgubea;
 am cerut studierea produsului BOBAC la S.C. Apavil S.A., cu respectarea Legii 34/2006;
 am propus un amendament la Regulamentul privind procedura de acordare a înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscale;
 am susţinut continuarea lucrărilor începute la DJ 676 Zătreni – Nenciuleşti – Budele;
 am urmărit aplicarea planului de amenajare a teritoriului judeţului în sistem informatic (GIS);
 am susţinut alocarea de fonduri primăriilor aflate în dificultate financiară;
 am solicitat un raport conducerii Teatrului „Anton Pann” referitor la actul managerial şi administrativ al acestei instituţii, astfel
încât chiar dacă efortul financiar pentru realizarea investiţiei a fost foarte mare, întreţinerea edificiului să poată fi făcută prin
autofinanţare. În acest sens, am propus identificarea unor activităţi care să conducă la avantaje materiale, dar şi confirmarea că un
lăcaş de cultură este în permanenţă implicat şi dedicat vieţii spirituale a unei localităţi;
 am solicitat un raport detaliat care să cuprindă o analiză a cheltuielilor suportate de consiliu pentru realizarea Centrului
Expoziţional Seaca, a cheltuielilor de întreţinere a acestuia, dar şi o analiză eficientă a activităţilor generatoare de venituri care se vor
desfăşura în incinta acestui centru, astfel încât să se poată asigura autofinanţarea:
În anul 2009, am avut iniţiative care din motive obiective nu au putut fi finalizate în anul 2010, chiar dacă am continuat
susţinerea lor, astfel:
 am propus constituirea unor comisii formate din consilieri judeţeni având rolul de a controla modul de iniţiere şi desfăşurare
a licitaţiilor organizate de instituţiile publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean;
 am propus urgentarea adoptării unei hotărâri a Consiliului Judeţean privind reabilitarea spitalului din Sineşti, având în
vedere starea avansată de degradare în care se află acesta;
 am susţinut arondarea comunei Roşiile la Centrul S.U. Grădiştea (în prezent fiind arondat Centrului S.U. Bălceşti),
intervenţia fiind mult mai rapidă în situaţiile de urgenţă;
 am propus o hotărâre de consiliu privind introducerea în cadrul proiectelor de infrastructură a benzilor distincte şi funcţionale
pentru biciclete şi role;
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 am susţinut obligativitatea încheierii asigurărilor de viaţă pentru salvamontiştii care participă la operaţiunile de salvare,
aceştia fiind subordonaţi Consiliului Judeţean.
Alte aspecte relevante
 în anul 2010, am participat la inaugurări ale lucrărilor finalizate de Consiliul Judeţean pe diverse secţiuni de finanţare:
drumuri, săli de sport, diverse edificii, Centrul expoziţional de la Seaca etc;
 am participat la sărbătorirea zilelor cu semnificaţie istorică: Ziua Unirii, Ziua Imnului Naţional, Ziua Armatei României, Ziua
Naţională a României.
 în exercitarea mandatului de ales local, am fost în permanenţă preocupat de problemele sociale, am susţinut proiectele
necesare dezvoltării judeţului, m-am implicat în asigurarea unei bune şi eficiente funcţionalităţi a instituţiilor aflate in subordinea
consiliului, mi-am respectat obligaţiile prevăzute de lege, toate acestea onorându-mă şi asigurând respectul cuvenit cetăţenilor al căror
reprezentant sunt.
CONSILIER JUDETEAN,
Aurel SIMION
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 199 din 2 martie 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 11 - 11
Nr
.
crt.
1
1

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

2

3

4

5

S.C.CEZ
DISTRIBUŢIE
S.A.

Valabilitate
certificate
de urbanism

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

6

Râmnicu Vâlcea judet Imbunătăţire nivel de tensiune comuna Lădeşti, Sat
VÂLCEA, Str. Ştirbei reţea joasă tensiune aferentă Păsculeşti şi Găgeni
Vodă, Nr. 7
PTA Păsculeşti, PTA Găgeni,
comuna Lădeşti, jud. Vâlcea

12
luni

7
Alimentare cu apă ; Canalizare ; Telefonizare ; Protecţia mediului ; Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie-Serviciul Circulaţie - Aviz
administrator drum naţional DN 65C - Aviz administrator drum local Referat verificator Legea nr.10/1995 - Planul de situaţie şi planul de
încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic, vizate de Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

Preşedinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 217 din 15 martie 2011
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ....... Interval: 14 - 16
Nr.
crt.
1

Solicitant
2

Adresa
solicitant
3

Denumirea
lucrării
4

Amplasament

Valabilitate
certificate
de urbanism

5

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

6

7

1

S.C.
Remservice SRL
prin
administrator
Niţu
Laurenţiu
Nicolae

Măciuca,Sat
Oveselu
jud.
Vâlcea,
C.P.
247375

Amenajare piscicolă comuna Ioneşti,
Comuna
Ioneşti, Sat Marcea,
Satul Marcea, punctul C.P. 247270
" La Trandafiroaica"

12
luni

Sănătatea populaţiei ; Protecţia mediului ; -Aviz Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
(dacă se exploatează produse de balastieră) - Aviz Sistemul de gospodărire a apelor - Direcţia
Silvică Râmnicu Vâlcea - Aviz S.C.CEZ Distribuţie S.A. Râmnicu Vâlcea - Aviz Direcţia Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea ( în cazul producerii de peşte în vederea
comercializării) - Aviz administrator drum de exploatare - Aviz A.N.I.F.-Sucursala Teritorială
Dunăre-Olt- Unitatea de administrare Vâlcea - Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Vâlcea pentru scoaterea din circuitul agricol şi Decizia Direcţiei pentru Agricultură Vâlcea, privind
aprobarea scoaterii din circuitul agricol - Acord vecini exprimat în formă autentică (dacă în timpul
execuţiei lucrărilor li se afectează proprietatea) - Referat verificare conform Legii 10/1995 - Studiu
geotehnic - Plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie întocmite pe suport topografic vizate de
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

2

Societatea
Naţională
de
Transport Gaze
Naturale

Mediaş
judet
Sibiu, Str. Piaţa
Constantin
Motaş, Nr. 1

Reparaţie traversare comuna
subterană
pârâu BUDEŞTI,
Sâmnic, la Budeşti, Sat Linia
cu conducta de transport gaze naturale O
20" Tigveni - Govora,
judeţul Vâlcea

24
luni

Sănătatea populaţiei ; Protecţia mediului ; - Aviz de gospodărire a apelor - Aviz Statul Major
General - Aviz Inspectoratul de Politie Judeţul Vâlcea - Serviciul Circulaţie - Aviz A.N.I.F. (dacă pe
amplasament există lucrări de îmbunătăţiri funciare) - Acord administrator drum comunal DC 29
Androneşti -Acord proprietari teren exprimat în formă autentică - Planul de situaţie şi planul de
încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea - Referate verificator conform Legii 10/1995 - Studiu geotehnic verificat la cerinţa
Af -Studiu hidrologic
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3

S.C.
Remservice
SRL
prin
administrator
Niţu Laurenţiu
Nicolae

Măciuca,
Sat
Oveselu judet
Vâlcea,
C.P. 247375

Staţie de sortare comuna Ioneşti,
agregate
Sat
Marcea,
minerale,comuna
C.P. 247270
Ioneşti, Satul Marcea,
punctul "Prodăneşti"
Judeţul Vâlcea

24
luni

Sănătatea populaţiei ; Protecţia mediului ; - Aviz Sistemul de gospodărire a apelor - Aviz
S.C.CEZ Distribuţie S.A. Râmnicu Vâlcea - Aviz administrator drum de exploatare - Aviz
A.N.I.F.Sucursala Teritorială Dunăre - Olt - Unutatea de administrare Vâlcea - Acord vecini
exprimat în formă autentică - Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea pentru
scoaterea din circuitul agricol şi Decizia Direcţiei pentru Agricultură Vâlcea, privind aprobarea
scoaterii din circuitul agricol - Referat verificare conform L10/1995 - Studiu geotehnic - Plan de
încadrare în zonă şi plan de situaţie întocmite pe suport topografic vizate de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea(pentru
scoaterea din circuitul agricol) Acord proprietari teren exprimat în formă autentică, pentru execuţia
lucrărilor ce afecteaza proprietăţi private
Preşedinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa nr. 1 la Dispoziţia nr. 218 din 15 martie 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 12 - 13
Nr
.
crt.
1

Solicitant
2

Adresa
solicitant
3

Denumire
a lucrării
4

1

S.C. Acatrex
Târgu Jiu

SRL Târgul Jiu judet Exploatare
Gorj,
C.P. tufuri
210158,
Str. vulcanice
Republicii, Nr. 10

2

O.M.V.PETROM Craiova judet Dolj, „Forajul
ASSET11 Str. Brestei, Nr. 3 echiparea
OLTENIA
sondei
Văleni"

Amplasament

Valabilitate
certificate
de urbanism

5

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

6

7

comuna Buneşti,
Sat Buneşti,
C.P. 247075

12
luni

Sănătatea populaţiei ; Protecţia mediului ; - Aviz Agenţia Naţională pentru Resurse
Minerale - Direcţia Silvică Râmnicu Vâlcea - Dovada dreptului asupra terenului care conferă
dreptul de execuţie a lucrărilor propuse , acordul expres al proprietarului de drept - Aviz
administrator drum local de acces - Studiu geotehnic - Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea pentru scoaterea din circuitul agricol şi Decizia Direcţiei pentru Agricultură
Vâlcea, privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol - Aviz de gospodărire a apelor Vâlcea

şi comuna
Livezi,
Sat Pîrîienii de jos,
21 C.P. 247315

12
luni

Sănătatea populaţiei; Protecţia mediului; Aviz Administrator drum Aviz Sistemul de
gospodărire a apelor Aviz A.N.I.F. Aviz Stat Major General M.Ap.N. Aviz Inspectoratul
Teritorial de Regim Silvic si vanatoare Aviz S.N.T.G. Transgaz S.A.Mediaş Aviz Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea(pentru scoaterea din circuitul agricol) Acord
proprietari teren exprimat în formă autentică, pentru execuţia lucrărilor ce afecteaza
proprietăţi private Referat verificare conform L10/1995 Studiu geotehnic Plan de încadrare
în zonă şi plan de situaţie pentru zona aferentă lucrărilor de bază şi organizare de şantier,
întocmite conform Legii nr.50/1991 pe suport topografic cadastral cu evidenţierea
proprietarilor de teren, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

Preşedinte,
ION CÎLEA

50

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa nr. 2 la Dispoziţia nr. 218 din 15 martie 2011

LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 4 - 5
Nr
.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

2

3

4

1

Valoare
-lei5

1

S.C. G.T.S. Special Gas
Bucureşti judet , Sect. 2,
Organizare de şantier pentru
S.R.L.
Bucureşti
prin Str. Armoniei , Nr. 30
"Retehnologizare depozit GPL "
reprezentant
Dumitrescu
Nicolae

obiectivul

1000 lei

2

Uzinele Sodice Govora Râmnicu Vâlcea judet Vâlcea,
Stabilizare versant şi refacere zid de sprijin pe 494358,41 lei
CIECH CHEMICAL GROUP C.P. 240050, Str. Uzinei,
calea ferată îngustă la Km. 15+350 Km. 15+350
S.A. prin Jaroslav Czerwnnski Nr. 2
- Director General

Amplasament
6

Durat
ă de
execuţie
7

comuna
Ioneşti,
Sat
Bucşani, C.P. 247270

12
luni

comuna Frânceşti, Sat
Viişoara, C.P. 247195

24
luni

Observaţi
i
8

Preşedinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa nr. 1 la Dispoziţia nr. 223 din 22 martie 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 22 - 22
Nr.
crt.
1
1

Solicitant

2
C.N.A.D.N.R.
S.A. - Direcţia
Regională de
Drumuri
şi
Poduri
Craiova

Adresa
solicitant
3
Craiova
jud.Dolj, C.P.
200768, Str.
Calea
Severinului,
Nr. 17

Denumirea lucrării

4
"Modernizare D.N.67B Scoarţa Piteşti, km 0+000 - km 188+200"
pe teritoriul administrativ al
judeţului Vâlcea de la km
47+400-119+636
Prezentul
Certificat de urbanism este
însoţit de anexele nr.1-10

Amplasament

Valabilitat
e
certificate
de urbanism

5
comuna Grădiştea,
Livezi,
Zătreni,
Lăcusteni,
Tetoiu,
Fârtăţeşti, Măciuca,
Guşoeni,
Creţeni,
Suteşti

6
24
luni

Preşedinte,

51

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire
7
Alimentare cu apă; Canalizare; Alimentare cu energie electrică ; Telefonizare ;
Protecţia mediului; - Aviz Inspectoratul de Stat în Construcţii conform cap. V Metodologia emiterii avizului tehnic de catre ISC , aprobată prin Ordinul comun al
MDLPL- ISC nr. 726/2007 respectiv , nr. 549/2007. - Acord Inspectoratul Teritorial
în Construcţii Vâlcea - Aviz de gospodărire a apelor - Aviz Stat Major General
M.Ap.N. - Aviz Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea-Serviciul Rutier -Aviz
Administratori reţele subterane şi supraterane de transport gaze naturale,
gazolină,petrol,ţiţei ( S.N.T.G.N.Transgaz S.A.Mediaş, S.C.Conpet S.A. Ploieşti,
S.C. O.M.V.Petrom S.A. etc.) -Acord proprietari teren exprimat în formă
autentică,dacă la realizarea lucrărilor se afectează proprietăţi private. -Studiu
geotehnic -Aviz proiectant iniţial sau expertiză tehnică -Referat verificator conform
Legii nr 10/1995 -Planul de situaţie şi planul de încadrare în teritoriu întocmite pe
suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa nr. 2 la Dispoziţia nr. 223 din 22 martie 2011

LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 6 - 6
Nr
.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

2

3

4

5

6

1
1

S.C. Hidro Este S.R.L.

Durată
de
execuţie
7

Bucureşti judet , Sect. 2, Str.
Construire MHC pe pârâul Latoriţa , 1901344 lei
comuna
Malaia,
B-dul Basarabia, Nr. 68
Comuna Malaia
Ciungetu, C.P. 247337

Sat

Observaţii
8

12
luni

Preşedinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 224 din 22 martie 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 17 - 21
Nr
.
crt.
1

Solicitant
2

Adresa
solicitant
3

Denumirea lucrării

Amplasament

4

5

Valabilitate
certificate
de urbanism
6

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire
7

1

Consiliul
Judeţean
Vâlcea

Râmnicu Vâlcea
judet Vâlcea, Str.
General
Praporgescu ,
Nr. 1

Reabilitare şi modernizare orasul Horezu şi
D.J. 665 limita judeţ Gorj - comuna Vaideeni
Mariţa- Izvoru Rece Vaideeni
Horezu,
km.53+650 - 69+169, jud
Vâlcea.Prezentul Certificat
de urbanism este însoţit
de anexele nr.1 şi nr.2.

24
luni

Protecţia mediului ; - Aviz Inspectoratul de Stat în construcţii conform cap. VMetodologia 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 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea- Serviciul Poliţiei Rutiere Vâlcea Aviz de gospodărire a apelor - Aviz Stat Major General M.Ap.N. - Acord Inspectoratul
Teritorial în Construcţii Vâlcea - Aviz S.C.CEZ Distribuţie S.A. Râmnicu Vâlcea - Aviz
S.C. Romtelecom S.A. - Aviz Administratori reţele apă-canal Studiu geotehnic Aviz
proiectant iniţial sau expertiză tehnică Referat verificator conform Legii nr 10/1995
Deviz estimativ de lucrări Planul de situaţie şi planul de încadrare în teritoriu întocmite
pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

2

Consiliul
Judeţean
Vâlcea

Râmnicu Vâlcea
judet Vâlcea, Str.
General
Praporgescu,
Nr. 1

Reabilitare şi modernizare
D.J.703G
JibleaSălătrucel-Berislăveştilimita judeţului Argeş, km
0+000-13+600,
judeţul
Vâlcea Prezentul Certificat
de urbanism este însoţit
de anexele nr.1-3.

orasul
Călimăneşti, com.
Sălătrucel
şi
comuna
Berislăveşti

24
luni

Protecţia mediului ; - Aviz Inspectoratul de Stat în construcţii conform cap. VMetodologia 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 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea- Serviciul Poliţiei Rutiere Vâlcea Aviz de gospodărire a apelor - Aviz Stat Major General M.Ap.N. - Acord Inspectoratul
Teritorial în Construcţii Vâlcea - Aviz S.C.CEZ Distribuţie S.A. Râmnicu Vâlcea - Aviz
S.C. Romtelecom S.A. - Aviz S.C.Distrigaz Sud S.A. - Aviz Administratori reţele apăcanal Studiu geotehnic Aviz proiectant iniţial sau expertiză tehnică Referat verificator
conform Legii nr 10/1995 Deviz estimativ de lucrări Planul de situaţie şi planul de
încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi

52

Publicitate Imobiliară Vâlcea
3

Consiliul
Judeţean
Vâlcea

Râmnicu
Vâlcea
judet
Vâlcea,
Str.
General
Praporgescu,
Nr. 1

Reabilitare
şi
modernizare
D.J.643
Limita
Judeţului
OltLaloşu-Făureşti-Găneşti,
Km 52+400 - 78+490,
Judeţul Vâlcea Prezentul
certificat de urbanism este
însoţit de anexele nr.1nr.5

comuna
Laloşu, Făureşti,
Diculeşti,
Lăcusteni şi oraşul
Bălceşti

24
luni

Alimentare cu apă ; Alimentare cu energie electrică ; Telefonizare ; Protecţia
mediului ; Acord Inspectoratul Teritorial în Construcţii Vâlcea 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 Stat Major General M.Ap.N. Aviz
Inspetoratul judeţean de Poliţie- Serviciul Circulaţie Aviz S.C. Transgaz S.A. Aviz S.C.
Conpet S.A. Aviz S.C. Petrom S.A. Aviz de gospodărire a apei Acord administratori
drumuri locale Studiu geotehnic Aviz proiectant iniţial sau expertiză tehnică Referat
verificator conform Legii nr 10/1995 Deviz estimativ de lucrări Planul de situaţie şi
planul de încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic, vizate de Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

4

Consiliul
Judeţean
Vâlcea

Râmnicu Vâlcea
judet Vâlcea, Str.
General
Praporgescu,
Nr. 1

Reabilitare şi modernizare
D.J.703N
BerislăveştiReleu Cozia, km 0+00020+500, Judeţul Vâlcea.
Prezentul Certificat de
urbanism este însoţit de
anexele nr.1 şi nr.2.

comuna
Berislăveşti
comuna
Sălătrucel

24
luni

Protecţia mediului ; - Aviz Inspectoratul de Stat în construcţii conform cap. VMetodologia 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 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea- Serviciul Poliţiei Rutiere Vâlcea Aviz de gospodărire a apelor - Aviz Stat Major General M.Ap.N. - Acord Inspectoratul
Teritorial în Construcţii Vâlcea - Aviz S.C.CEZ Distribuţie S.A. Râmnicu Vâlcea - Aviz
Administrator Parc Naţional Cozia -Aviz Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de
Vânătoare Râmnicu Vâlcea - Aviz Administratori reţele apă-canal Studiu geotehnic
Aviz proiectant iniţial sau expertiză tehnică Referat verificator conform Legii nr 10/1995
Deviz estimativ de lucrări Planul de situaţie şi planul de încadrare în teritoriu întocmite
pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

CONSILIUL
JUDEŢEAN
VÂLCEA

comuna
Rm.Vâlcea, judet
''
Reabilitare
şi
Vâlcea,
C.P. modernizare
D.J.677 Guşoeni,
240595,
Str. Mădulari-Şuşani - limită Mădulari, Şuşani
General
judeţ Olt, km. 0+000 –
Prapogescu,
23+850’'
Prezentul
nr. 1
Certificat de urbanism este
însoţit de anexele nr.1-3

5

şi

24
luni

Preşedinte,
ION CÎLEA

53

Protecţia mediului ; - Aviz Inspectoratul de Stat în Construcţii conform cap. V Metodologia emiterii avizului tehnic de catre ISC , aprobată prin Ordinul comun al
MDLPL- ISC nr. 726/2007 respectiv , nr. 549/2007. - Acord Inspectoratul Teritorial în
Construcţii Vâlcea - Aviz de gospodărire a apelor - Aviz Stat Major General MAp. Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie - Serviciul circulaţie - Aviz
S.C.,,C.E.Z.Distribuţie”S.A. - Aviz S.C.Romtelecom S.A.-Centrul de telecomunicaţii
Vâlcea - Aviz Administratori reţele subterane şi supraterane(apă potabilă,canalizare,
reţele de transport gaze, gazolină, petrol, ţiţei) -Aviz O.M.V.-PETROM -Studiu
Geotehnic -Expertiză tehnică -Referat verificator conform L 10/1995 -Plan de
încadrare in zonă şi plan de situaţie intocmite pe suport topografic vizate la Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 225 din 23 martie 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 23 - 23
Nr.
crt.

Solicitant

1
1

Adresa
solicitant

2
C.N.A.D.N.R. S.A. Direcţia Regională
de
Drumuri
şi
Poduri Craiova

3
Craiova judet
Dolj,
Calea
Severinului,
Nr. 17

Denumirea
lucrării

Amplasa
ment

4

5

Refacere cale şi
consolidare
la
pasaj pe DN 7 Rm.
Vâlcea - Sibiu, km.
237+051

Valabilitat
e
certificate
de urbanism

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

6

comuna
Câineni, Sat
Rîul Vadului,
C.P. 247085

7

24
luni

Protecţia mediului; - Aviz administrator reţele (energie electrică; telefonie) - Aviz de
gospodărire a apelor - Aviz Statul Major General M.Ap.N. - Aviz Inspectoratul de Poliţie Judeţul
Vâlcea - Serviciul Circulaţie - Aviz Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” S.A. - Regionala
C.F.R. Craiova - Aviz Inspectoratul de Stat în Construcţii conform cap. V - Metodologia emiterii
avizului tehnic de catre ISC, aprobată prin Ordinul comun al MDLPL- ISC nr. 726/2007, respectiv
nr. 549/2007, cu modificările şi completările ulterioare - Acord Inspectoratul Teritorial în Construcţii
Vâlcea -Acord proprietari teren exprimat în formă autentică,dacă la realizarea lucrărilor se
afectează proprietăţi private. -Aviz proiectant iniţial sau expertiză tehnică -Referat verificator
conform Legii nr 10/1995 -Planul de situaţie şi planul de încadrare în teritoriu întocmite pe suport
topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea
Preşedinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 230 din 28 martie 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 24 - 24
Nr.
crt.
1
1

Solicitant
2

Adresa
solicitant
3

Denumirea
lucrării

Amplasament

4

5

S.C. PROMS Bucureşti, Sect. 1, Amenajare hidro- comuna Vaideeni,
CONCEPT
Str. Băiculeşti,
energetică
Sat Vaideeni,
GROUP
Nr. 9
Luncavăţ
- C.P. 247725
S.R.L.
Microhidrocentrale

Valabilitate
certificate
de urbanism

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

6
12
luni

7
Alimentare cu apă ; Sănătatea populaţiei ; Protecţia mediului ; -Aviz de amplasament şi
de gospodărire a apelor -Aviz Inspectoratul Teritorial de Regim silvic şi Vânătoare -Aviz
Direcţia Silvică Vâlcea -Aviz Stat Major General M.Ap.N. -Acord administrator drum -Aviz
CEZ Distribuţie -Acord proprietari teren exprimat în formă autentică,dacă la realizarea
lucrărilor se afectează proprietăţi private. -Referat verificator proiect, conform Legii nr
10/1995 -Planul de situaţie şi planul de încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic,
vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea -studiu geotehnic

Preşedinte,
ION CÎLEA

54

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 232 din 28 martie 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 25 - 25
Nr
.
crt.
1
1

Solicitan
t

Adresa
solicitant

2

Denumirea
lucrării

3

Comuna
Vlădeşti prin
primar Ghiţă
Sorin

4

Vlădeşti,
Sat
,,Modernizare
Vlădeşti
judet drum
comunal
Vâlcea,
D.C.62-VlădeştiC.P. 247740
Valea
Ursului"
km.2+185
km.5+185

Amplasament

Valabilitate
certificate
de urbanism

5

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

6

comuna
Vlădeşti,
Sat
Vlădeşti, Pleaşa,
Fundătura,
C.P.
247740

7

24
luni

Protecţia mediului ; - Aviz Inspectoratul de Stat în Construcţii conform cap. V - Metodologia emiterii
avizului tehnic de catre ISC , aprobată prin Ordinul comun al MDLPL- ISC nr. 726/2007 respectiv ,
nr. 549/2007. - Acord Inspectoratul Teritorial în Construcţii Vâlcea - Aviz Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Vâlcea-Serviciul Rutier - Aviz Direcţia Silvică Vâlcea - Acord proprietari teren exprimat în
formă autentică,dacă la realizarea lucrărilor se afectează proprietăţi private. -Referat verificator
proiect, conform Legii nr 10/1995 -Planul de situaţie şi planul de încadrare în teritoriu întocmite pe
suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea -Studiu geotehnic
Preşedinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 233 din 29 martie 2011

LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 7 - 8
Nr.
crt.
1
1

2

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

2

3

4

5

6

S.C. HIDRO - ESTE
Bucureşti judet , Sect. 2, MICROHIDROCENTRALĂ
S.R.L.
Str. Bd. Basarabiei , Nr. 68
PÂRÂUL CURPĂN

PE 1.301.024,00 lei

Durată
de
execuţie
7

comuna Câineni, Sat Câinenii Mici
36
luni

S.C. HIDRO - ESTE
Bucureşti judet , Sect. 5, MICROHIDROCENTRALĂ PE VALEA 3.192.912,00
S.R.L.
Str. Bd. Basarabiei , Nr. 68
URII
Preşedinte,
ION CÎLEA
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comuna Câineni, Sat Câinenii Mari

24
luni

Observaţii
8

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 236 din 1 aprilie 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 28 - 28
Nr
.
crt.

Solicitant

1
1

Adresa
solicitant

2

3

Administraţia
Bazinală de Apă
Olt
prin
împuternicit S.C
CAPITRANS SRL

Denumirea lucrării

Amplasament

4

Râmnicu Vâlcea
judet VÂLCEA,
Str.
Remus
Bellu,
Nr. 6

Valabilitate
certificate
de urbanism

5

Exploatarea nisipurilor şi
comuna
pietrişurilor din albia mino- Măldăreşti
ră a pârâului Luncavăţ,
localitatea
Măldăreşti,
judeţul Vâlcea

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

6
12
luni

7
Protecţia mediului ; - Aviz Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale - Aviz de
Gospodărire a Apelor Vâlcea - Aviz administrator drum de acces în albie - Aviz
administratori de lucrările de artă situate la sub 2 km amonte şi sub 1 km aval de limitele
exterioare ale exploatarii - Studiu tehnic zonal privind influenţa exploatării asupra cursului
de apă - Planul de situaţie şi planul de încadrare în teritoriu întocmite pe suport
topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea - Deviz evaluare
lucrări

Preşedinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 237 din 1 aprilie 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 26 - 27
Nr
.
crt.
1

Solicitant
2

Adresa
solicitant
3

1

S.C.
MALIDCOM
S.R.L
prin
reprezen-tant
Gheorghişan
Elena Gabi

Sibiu
jud.
Sibiu,
Str.
Turnişorului ,
Nr. 45

2

S.C.Hidro
Este
S.R.L.
prin
Dudău
Maria
Ramona

Bucureşti

Denumirea
lucrării
4
Extragere agregate
minerale
prin decolmatarea albiei minore
a râului Olt aval,
la confluenţa cu
Boia
Mare,
perimetrul
Grebleşti
RACORD

Valabilitate
certificate
de urbanism

5
comuna
Câineni, Sat
Grebleşti,
C.P. 247085

comuna
Câineni, Sat
MHC
VALEA Râul Vadului
LUI VLAD

Sect. 3, Str. Bd. ELECTRIC

Basarabiei,
Nr. 68

Amplasament

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

6
-

24
luni

7
Protecţia mediului ;

Protecţia mediului ; - Aviz tehnic de racordare la reţeaua de energie electrică - Aviz de gospodărire a
apelor - Acord administr. drum forestier - Aviz administr drum naţional DN7 - Aviz Inspect Terit de Regim
Silvic si de Vânãtoare Vâlcea - Aviz Statul Major General M.Ap.N - Aviz Inspect. de Poliţie Jud. Vâlcea Serviciul Circulaţie -Aviz Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." S.A. - Regionala C.F.R. Craiova Aviz proprietari teren exprimat în formă autentică – Autoriz. de constr pt obiectiv "MHC Valea lui Vlad" Referate verificator proiect, confLegii 10/1995 - Studiu geotehnic verificat la cerinţa Af --Planul de situaţie şi
pl de încadrare în terit întocmite pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicit Imobil Vâlcea
Preşedinte,
ION CÎLEA
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CONSILIUL JUDEŢAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţa Nr. 240 din 7 aprilie 2011
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ....... terval: 29 - 32
Nr
.
crt.
1

Solicitan
t
2

Adresa
solicitant
3

Denumirea lucrării

Amplasament

4

5

Valabilitate
certificate
de urbanism
6

Avize ş acorduri
pentru autorizaţa
de construire
7

municipiul
Râmnicu Vâlcea,
municipiul
Drăgăşani, oraşele
Călimăneşti
şi
Brezoi,
comuna
Roeşti

24
luni

Protecţia mediului ; - Aviz Inspectoratul de Stat în Construcţii conform cap. V Metodologia emiterii avizului tehnic de catre ISC, aprobată prin Ordinul comun al MDLPLISC nr. 726/2007, respectiv nr. 549/2007, cu modificările şi completările ulterioare Avize
de principiu privind: - gospodărirea apelor - securitatea la incendiu - sănătatea populaţiei utilităţile urbane (apă-canal,enrgie electrică, gaze naturale, telefonizare, salubritate) Studiu geotehnic - Planul de situaţie şi planul de încadrare în teritoriu întocmite pe suport
topografic.

Rm. Vâlcea judet
S.C.CEZ
DISTRIBUŢIE Vâlcea,Str.
Ştirbei Vodă,
prin
Nr. 7
S.C.POWER
DESIGN
S.R.L.

municipiul
,,
Modernizare
si
L.E.A.110kv Căzăneşti- Rm.Vâlcea
Stupărei " Prezentul comuna Mihăeşti,
certificat de urbanism Sat Stupărei
este însoţit de anexele
nr.1 şi 2

12
luni

Protecţia mediului ; - Acord Inspectoratul Teritorial în Construcţii Vâlcea - Aviz
Inspectoratul Judeţean de Poliţie- Serviciul Circulaţie - Aviz Administrator drum naţional Aviz Direcţia Administrării Domeniului Public- Rm.Vâlcea - Acord notarial exprimat în
formă autentică al deţinătorilor de teren afectaţi de lucrările propuse - Aviz Transelectrica
S.A. - Referat verificator proiect conform Legii nr.10/1995 - Plan de încadrare în zonă şi
plan de situaţie pentru zona aferentă lucrărilor, întocmite conform Legii nr.50/1991,pe
suport topografic cadastral, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea documentaţia se va prezenta pe suport electronic care va cuprinde extensia dwg pentru
planşe (coordonate stereo)

3

Rm. Vâlcea
S.C.
judet Vâlcea, Str.
LOREMAN
S.R.L.
prin Calea lui Traian ,
reprezentant Nr. 317
Traşcă
Dumitru

comuna
ANEXĂ GOPODĂREASCĂ PARTER (SPAŢIU Budeşti, Sat Ruda,
DEPOZITARE UNELTE C.P. 247055
ŞI UTILAJE AGRICOLE)
TANC BIOSEPTIC ŞI
ÎMPREJMUIRE TEREN

12
luni

Alimentare cu energie electrică ; Sănătatea populaţei; Protecţia ediului; -Aviz de
gospodărire a apelor -Acord notarial al coproprietarilor drumului de acces privat, exprimat
în formă autentică - Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea pentru
scoaterea din circuitul agricol şi Decizia pentru Agricultură Vâlcea, privind aprobarea
scoaterii definitive din circuitul agricol - Studiu geotehnic verificat la cerinţa Af - Referat
verificator conform Legii 10/1995 - Plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie, întocmite
conform Legii nr.50/1991,pe suport topografic cadastral, vizate de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea

4

SCHITUL
PĂTRUNSA

12
luni

Protecţa mediului ; - Aviz Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniul National
Valcea -Acord Inspectoratul Teritorial în Construcţii Vâlcea - Aviz Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă - Acord Arhiepiscopia Râmnicului - Expertiză tehnică - Studiu
geotehnic - Referat verificator conform Legii nr.10/1995 - Plan de încadrare în zonă şi
plan de situaţie, întocmite conform Legii nr.50/1991,pe suport topografic cadastral, vizate
de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

1

Consiliul
Judeţean
Vâlcea

2

Râmnicu Vâlcea
judet
Vâlcea,
C.P. 240595,
Str.
General
Praporgescu,
Nr. 1

Sistem de management
integrat al deşeurilor
solide în jud Vâlcea faza Studiu de fezabilitate. Prezentul certificat
de urbanism este însoţit
de anexele nr. 1-5.

BĂRBĂTEŞTI
Lucrări
de
comuna
judet VÂLCEA
conservare restaurare la BĂRBĂTEŞTI
Biserica Sf. Cuvioasa
Parascheva

Preşdinte,
ION CÎLEA
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 252 din 14 aprilie 2011

LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 9 - 9
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

2

3

4

5

6

1
1

ASOCIAŢIA
DE
Orleşti, Sat Orleşti ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNELE ORLEŞTIDEZVOLTARE
judet Vâlcea, C.P. 247450 SCUNDU, JUDEŢUL VÂLCEA
INTERCOMUNITARĂ
ORLEŞTI - SCUNDU

Durat
ă de
execuţie
7

4177796
comuna Orleşti şi Scundu, Sat
lei
Crângu, Avrămeşti, Scundu, Blejani
din comuna Scundu şi satele
Orleşti,Procopoaia, Silea, Scaioşi
din comuna Orleşti. , C.P. 247450

Observaţii
8

24
luni

Preşedinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 255 din 18 aprilie 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 33 - 33
Nr.
crt.
1
1

Solicitant
2
S.C.CEZ
DISTRIBUŢIE prin
S.C.POWER
DESIGN S.R.L.

Adresa
solicitant
3

Denumirea lucrării

Amplasament

4

5

Râmnicu Vâlcea
Îmbunătăţire nivel de municipiul
judet Vâlcea, Str. tensiune reţea joasă tensiune Drăgăşani
Ştirbei Vodă,
aferentă PTCZ Uzină, PTA comuna Suteşti
Nr. 7
Capul Dealului, localitatea
Drăgăşani, Judeţul Vâlcea.

Valabilitate
certificate
de urbanism
6

şi

12
luni

Preşedinte,
ION CÎLEA
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Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire
7
Alimentare cu apă ; Canalizare ; Telefonizare ; Protecţia mediului ; - Aviz
Inspectoratul Judeţean de Poliţie- Serviciul Circulaţie - Aviz Administrator drum
naţional - Aviz Direcţia Administrării Domeniului Public - Drăgăşani - Acord
notarial exprimat în formă autentică al deţinătorilor de teren afectaţi de lucrările
propuse - Referat verificator proiect conform Legii nr.10/1995 - Plan de
încadrare în zonă şi plan de situaţie pentru zona aferentă lucrărilor, întocmite
conform Legii nr.50/1991,pe suport topografic cadastral, vizate de Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 261 din 21 aprilie 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 34 - 35
Nr
.
crt.
1

Adresa
solicitant

Solicitant
2

3

1

Comuna
Câineni prin
primar
Nicolae Ion

Câineni, Sat
Câinenii Mari
judet Vâlcea,
C.P. 247085

2

Comuna
Câineni,
Câineni prin Sat Câinenii
primar
Mari,
judet
Nicolae Ion
Vâlcea,
C.P.
247085

Denumirea lucrării

Amplasament

4

5

Valabilitate
certificate
de urbanism

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

6

7

Îmbunătăţirea şi dezvol- comuna Câineni,
tarea
infrastructurii Sat Câinenii Mari;
legate de dezvoltarea şi Grebleşti
adaptarea agriculturii şi
silviculturii – Infrastructură agricolă de acces

24
luni

Protecţia 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 - Acord Inspectoratul Teritorial în
Construcţii Vâlcea - Acord exprimat în formă autentică al deţinătorilor de teren, dacă la
executarea lucrărilor se afectează proprietăţi private - Studiu geotehnic verificat la cerinţa Af Referat verificator conform Legii nr. 10/1995 - Planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă
întocmite pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

comuna Câineni,
Sat Câinenii Mari,
Câinenii
Mici,
Grebleşti,
C.P. 247085

24
luni

Protecţia 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 - Acord Inspectoratul Teritorial în
Construcţii Vâlcea - Aviz de gospodărire a apelor - Acord exprimat în formă autentică al
deţinătorilor de teren, dacă la executarea lucrărilor se afectează proprietăţi private - Studiu
geotehnic verificat la cerinţa Af - Referat verificator conform Legii nr. 10/1995 - Planul de
situaţie şi planul de încadrare în zonă întocmite pe suport topografic, vizate de Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

Îmbunătăţirea
şi
dezvoltarea
infrastructurii legate de
dezvoltarea
şi
adaptarea agriculturii şi
silviculturii

Preşedinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa Nr. 1 la Dispoziţia Nr. 262 din 22 aprilie 2011

LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 10 - 10
Nr
.
crt.
1
1

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

2

3

4

5

6

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE
Orleşti, Sat Orleşti judet
Canalizare şi Staţie de epurare în comuna
INTERCOMUNITARĂ ORLEŞTI Vâlcea, C.P. 247450
Scundu , Judeţul Vâlcea
- SCUNDU

Preşedinte,
ION CÎLEA

59

4269,145

comuna Orleşti şi Scundu, Sat
Avrămeşti,Blejani,
Crângu,
Scundu,în comuna Scundu şi
satul Orleşti în comuna Orleşti,
C.P. 247450

Durată
de
execuţie
7
24
luni

Observaţi
i
8

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa Nr. 2 la Dispoziţia Nr. 262 din 22 aprilie 2011
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ....... Interval: 36 - 42
Valabilitate
Avize şi acorduri
Amplasament certificate
pentru autorizaţia
de urbanism
de construire
1
2
3
4
5
6
7
Protecţia mediului ; - Aviz de gospodărire a apelor - Aviz Statul Major General M.Ap.N Câineni,
24
Sibiu
judet
Amenajare hidroenergetică a comuna
1 S.C.
Aviz Inspectoratul de Poliţie Judeţul Vâlcea- Serviciul Circulaţie -Aviz Compania Naţională
luni
Sibiu , C.P. râului Olt pe sector Cornetu-Avrig Sat Robeşti ,
Hidroelectrica
de Căi Ferate "C.F.R." S.A. - Regionala C.F.R. Craiova - Aviz administrator drum naţional
Str. CHE Robeşti - Reamenajare podeţe C.P. 247085
S.A. - Sucursala 550345,
DN7 - Acord Inspect. Terit. în Constr. Vâlcea - Acord exprimat în formă autentică al
Rahova,
pe C.F. Piatra Olt-Podu Olt,km
Hidrocentrale
deţinătorilor de teren, dacă la executarea lucrărilor se afectează proprietăţi private - Studiu
341+942,342+160,342+699,342+432
Sibiu, prin S.C. Nr. 45
geotehnic verificat la cerinţa Af - Referat verificator conf. Legii nr. 10/1995 - Planul de sit. şi
Hidroconstrucţia
pl. de încadrare în zonă întocmite pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi
S.A.

Nr.
Solicitant
crt.

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Publicitate Imobiliară Vâlcea
Protecţia med; - Aviz administr drumuri judeţene - Acord Inspect Terit în Constr Vâlcea Aviz Inspect de Poliţie jud Vâlcea- Serviciul Circulaţie - Acord expr în formă autentică al
deţinăt de teren, dacă la execut lucr se afect propriet private - Studiu geoteh verific la cerinţa
Af - Referat verific conf Legii nr. 10/1995 - Planul de sit şi pl de încadrare în zonă întocm pe
suport topogr, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicit Imobil Vâlcea

2

Comuna Olanu Olanu,Sat
Îmbunătăţirea reţelei de drumuri
prin
primar Olanu
judet asfaltare străzi în comuna Olanu
Anghel
Vâlcea,
Gheorghe
C.P. 247440

locomuna Olanu, Sat
Cioboţi,Casa Veche,
Drăgioiu,Stoicăneşti,
C.P. 247440

24
luni

3

Com.
Nicolae Nic.
Bălcescu, EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE com.Nic. Bălcescu sat
Bălcescu
prin Sat
Rotărăşti CU APĂ ÎN COMUNA NICOLAE Valea Viei, ŞerbăneaVâlcea, BĂLCESCU Faza Studiu de fezabilitate
primar
Oprea judet
sa, Linia Hanului,Valea
C.P. 247415
Constantin
Bălcească
Com
Nicolae Nic.
Bălcescu, EXTINDERE SISTEM CENTRALI-ZAT com Nic. Bălcescu, Sat
Viei,
ŞerBălcescu
prin Sat
Rotărăşti CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA Valea
Vâlcea, NICOLAE BĂLCESCU -Faza Studiu de băneasa,Linia
Hanuprimar
Oprea judet
C.P. 247415
fezabilitatelui,Valea Bălcească
Constantin

24
luni

Alimentare cu energie electrică ; Sănătatea populației ; Protecţia mediului ; - Aviz
de gospodărire a apelor - Aviz administrator drum judeţean - studiu geotehnic

24
luni

Alimentare cu energie electrică ; Sănătatea populației ; Protecţia mediului ; - Aviz
de gospodărire a apelor - Aviz administrator drum judeţean - Studiu geotehnic

5

Nicolae
Comuna Nicolae Nic. Bălcescu, MODERNIZARE DRUM COMUNAL ŞI comuna
Rotărăşti DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN Bălcescu, Sat Corbi,
Bălcescu
prin Sat
primar
Oprea judet
Vâlcea, COMUNA NICOLAE BĂLCESCU Faza Mângureni şi Pleşoiu
Studiu de fezabilitate
Constantin
C.P. 247415

24
luni

Protecţia mediului ; - Aviz Inspectoratul de Stat în Construcţii conform cap. V Metodologia emiterii avizului tehnic de catre ISC , aprobata prin Ordinul comun al MDLPL ISC nr. 726/2007 respectiv , nr. 549/2007. - Expertiză tehnică - Studiu geotehnic

6

Comuna Roşiile
Roşiile,
,,Asfaltare drum comunal D.C.79 comunele
Roşiile,
prin
Primar Sat
Roşiile Roşiile-Perteşti-Grădiştea, km.0+000- Livezi şi Grădiştea
Ştefan
judet Valcea, km.9+380" (Prezentul certificat este
Marinescu
C.P. 247555, însoţit de anexele nr.1,2 şi 3)
Str. Principală

24
luni

Protecţia 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 - Acord Inspectoratul Teritorial
în Construcţii Vâlcea - Avize administratori reţele subterane:energie electrică, apă potabilă şi
canalizare, telefonie (după caz) - Aviz Administrator drum judeţean - Aviz Inspectoratul
Judeţean de Poliţie-Serviciul Circulaţie - Aviz de gospodărire a apelor - Acord exprimat în
formă autentică al deţinătorilor de teren, dacă la executarea lucrărilor se afectează
proprietăţi private - Studiu geotehnic verificat la cerinţa Af - Referat verificator conform Legii
nr. 10/1995 - Planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă întocmite pe suport topografic,
vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

7

S.C. Electromontaj
Sibiu judet
Alimentare cu energie electrică a comuna Voineasa, Sat
"Carpaţi" S.A. Sibiu Sibiu,
C.P. sistemului de spălare hidraulică a bazinului Voineasa,
prin
reprez 550245,
Str. compensator al MHC Voineasa III, C.P. 247750
Bucurenciu
Ioan Lector, Nr. 12
localitatea Voineasa, Judeţul Vâlcea
Constantin

12
luni

Protecţia mediului ; - Aviz de gospodărire a apelor Vâlcea - Aviz tehnic de racordare
S.C. CEZ Distribuţie S.A. - Aviz administrator drum - Studiu geotehnic - Aviz verificator
conform Legii nr. 10/1995 republicată

4

Preşedinte,
ION CÎLEA
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