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HOTĂRÂRI
HOTĂRÂREA nr. 61 din 25 mai 2011, privind modificarea indicatorilor tehnico – economici rezultaţi în urma implementării
proiectului „Modernizare DJ 651 B Bălceşti – Goruneşti – Limită judeţ Olt, km.0+000 – 12+500”
HOTĂRÂREA nr. 62 din 25 mai 2011, aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare
şi modernizare DJ 677 Mădulari –Şuşani-limită judeţ Olt , km.0+000-23+850, faza “ Studiu de fezabilitate ”
HOTĂRÂREA nr. 63 din 25 mai 2011, aprobarea documentaţiei tehnico- economice, pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare DJ 676 A Giuleşti – Dozeşti - Roşiile, km. 8 + 525 – 11 + 800, comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea”,faza “ studiu
de fezabilitate ”
HOTĂRÂREA nr. 64 din 25 mai 2011, aprobarea documentaţiei tehnico - economice, faza “ studiu de fezabilitate ”, pentru
obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 649 DN 67 - Băile Govora –Pietrari, km.5 + 600 - 8+800”, localităţile Băile Govora şi
Pietrari, judeţul Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 65 din 25 mai 2011, aprobarea documentaţiei tehnico - economice, faza “ studiu de fezabilitate ”, pentru
obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 703 P Racoviţa –Titeşti, km. 3 + 528 – 8 + 528 ”, comunele Racoviţa şi Titeşti, judeţul
Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 66 din 25 mai 2011, privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de
investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate parţial din
bugetul local, Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor unităţi sanitare de interes judeţean, a Programului lucrărilor de
întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, precum şi acordarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, comunei Perişani şi oraşului Horezu, pe anul 2011
HOTĂRÂREA nr. 67 din 25 mai 2011, privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vâlcea, a
bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local al judeţului, a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din
venituri proprii, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local,
pe anul 2010
HOTĂRÂREA nr. 68 din 25 mai 2011, privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.66 din 30
iunie 2010, referitoare la contractarea unei finanțări rambursabile interne în sumă de 32.500.000 lei, pe termen de 8 ani, din
care o perioadă de graţie de 2 ani, pentru realizarea unor investiţii de interes public judeţean
HOTĂRÂREA nr. 69 din 25 mai 2011, privind completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.45 din
31.03.2011, privind aprobarea ivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 70 din 25 mai 2011, privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri
HOTĂRÂREA nr. 71 din 25 mai 2011, privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al judeţului Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 72 din 25 mai 2011, privind completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.22 din 28
februarie 2011
HOTĂRÂREA nr. 73 din 25 mai 2011, privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 130/30.09.2009 privind
aprobarea proiectului „CENTRU NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ în judeţul Vâlcea” şi a
cheltuielilor legate de implementarea şi sustenabilitatea acestuia
HOTĂRÂREA nr. 74 din 25 mai 2011, privind aprobarea Raportului aferent anului 2010 pentru îndeplinirea măsurilor
cuprinse în Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului în judeţul Vâlcea 2008-2013
HOTĂRÂREA nr. 75 din 17 iunie 2011, privind consultarea cetăţenilor judeţului, prin referendum, referitor la propunerea de
desfiinţare a judeţului Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 76 din 17 iunie 2011, privind mandatarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor de la S.C. CET Govora S.A. pentru aprobarea proiectului „Evaluarea, selecţia şi promovarea unor plante cu
randamente ridicate de biomasă în culturi de tip SRC (Short Rotation Coppice) pentru producerea de energie din resurse
regenerabile /BIOENERG”
HOTĂRÂREA nr. 77 din 17 iunie 2011, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, sub forma unei
linii de credit, cu plafon maxim de 4.217.900,00 euro și pentru o perioadă de 4 ani
HOTĂRÂREA nr. 78 din 17 iunie 2011, privind: modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr. 33/25.03.2010
HOTĂRÂREA nr. 79 din 17 iunie 2011, privind modificarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri
judeţene pe anul 2011, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.66 din 25 mai 2011
HOTĂRÂREA nr. 80 din 30 iunie 2011, privind repartizarea unor sume 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, precum şi modificarea destinaţiei unor sume repartizate comunelor Creţeni, Guşoeni şi Alunu, prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 43 din 31 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRÂREA nr. 81 din 30 iunie 2011, 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
Bugetelor 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
HOTĂRÂREA nr. 82 din 30 iunie 2011, privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene
de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2011
HOTĂRÂREA nr. 83 din 30 iunie 2011, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 84 din 30 iunie 2011, privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.55 din 26.04.2011,
referitoare la 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
HOTĂRÂREA nr. 85 din 30 iunie 2011, privind declararea unor areale ca zone de risc natural, în baza hărţilor de risc la
alunecări de teren elaborate pentru localităţile Alunu, Goleşti, Muereasca, Runcu, Fârtăţeşti, Păuşeşti şi Băile Olăneşti,
judeţul Vâlcea
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HOTĂRÂREA nr. 86 din 30 iunie 2011, privind stabilirea datei desfăşurării referendumului ca urmare a suspendării de
drept a Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.75 din 17 iunie 2011, privind consultarea cetăţenilor judeţului prin
referendum referitor la propunerea de desfiinţare a judeţului Vâlcea
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D I S P O Z I Ţ I A nr. 266 din 2 mai 2011, privind emiterea unui certificat de urbanism
D I S P O Z I Ţ I A nr. 267 din 2 mai 2011, privind emiterea unui certificat de urbanism
D I S P O Z I Ţ I A nr. 268 din 2 mai 2011, privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor pentru ‘’Sistem integrat de
contorizare şi monitorizare /dispecerizare a livrării de abur industrial şi agent termic primar de termoficare urbană ‘’
D I S P O Z I Ţ I A nr. 269 din 2 mai 2011, privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor pentru „Siloz 800 mc” parte
componentă a obiectivului de investiţii „Instalaţie pentru preluarea cenuşii în stare uscată, transportul pneumatic şi
depozitarea ei temporară în silozuri”
D I S P O Z I Ţ I A nr. 274 din 5 mai 2011, privind emiterea a două certificate de urbanism
D I S P O Z I Ţ I A nr. 275 din 9 mai 2011, privind emiterea a două certificate de urbanism
D I S P O Z I Ţ I A nr. 276 din 9 mai 2011, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţenei
DUCA în DUCA TÖRÖK
D I S P O Z I Ţ I A nr. 277 din 9 mai 2011, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţeanului
BURTICIOAE Ion în BURTICIOAIA
D I S P O Z I Ţ I A nr. 278 din 10 mai 2011, privind emiterea unei autorizaţii de construire
D I S P O Z I Ţ I A nr. 285 din 13 mai 2011, privind admiterea recepţiei finale pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea
unităţilor de învăţământ din judeţul Vâlcea, cuprinse în anexa la Hotărârea Guvernului nr.295/2006”
D I S P O Z I Ţ I A nr. 287 din 13 mai 2011, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţenei
LABĂ Alina Nicoleta în DINU
D I S P O Z I Ţ I A nr. 288 din 13 mai 2011, privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui din Costel în Costel Cristian
D I S P O Z I Ţ I A nr. 289 din 16 mai 2011, privind emiterea unui certificat de urbanism şi prelungirea valabilităţii a două
certificate de urbanism
D I S P O Z I Ţ I A nr. 292 din 18 mai 2011, privind schimbarea, pe cale administrativă,a prenumelui cetăţenei
CONSTANTINESCU Florica în Valentina Florica
D I S P O Z I Ţ I A nr. 293 din 18 mai 2011, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
cetăţeanului RUXANDA Andrei Mihai în TOPALĂ
D I S P O Z I Ţ I A nr. 294 din 18 mai 2011, privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data
00
de 25 mai 2011, ora 10
D I S P O Z I Ţ I A nr. 296 din 19 mai 2011, privind emiterea a două certificate de urbanism
D I S P O Z I Ţ I A nr. 297 din 19 mai 2011, privind emiterea a două certificate de urbanism
D I S P O Z I Ţ I A nr. 298 din 20 mai 2011, privind emiterea unui certificat de urbanism
D I S P O Z I Ţ I A nr. 299 din 20 mai 2011, privind emiterea a două certificate de urbanism şi prelungirea valabilităţii
unui certificat de urbanism
D I S P O Z I Ţ I A nr. 300 din 24 mai 2011, privind emiterea unui certificat de urbanism
D I S P O Z I Ţ I A nr. 301 din 24 mai 2011, privind emiterea unui certificat de urbanism
D I S P O Z I Ţ I A nr. 302 din 24 mai 2011, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
cetăţeanului PIŞU Ştefan Andrei în RADU
D I S P O Z I Ţ I A nr. 303 din 25 mai 2011, privind emiterea a trei certificate de urbanism
D I S P O Z I Ţ I A nr. 304 din 25 mai 2011, privind emiterea unui certificat de urbanism
D I S P O Z I Ţ I A nr. 305 din 25 mai 2011, privind emiterea unui certificat de urbanism
D I S P O Z I Ţ I A nr. 310 din 26 mai 2011, privind emiterea a trei certificate de urbanism
D I S P O Z I Ţ I A nr. 311 din 26 mai 2011, privind emiterea a trei certificate de urbanism
D I S P O Z I Ţ I A nr. 312 din 27 mai 2011, privind emiterea a două certificate de urbanism
D I S P O Z I Ţ I A nr. 316 din 30 mai 2011, privind emiterea unui certificat de urbanism
D I S P O Z I Ţ I A nr. 320 din 31 mai 2011, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţeanului
MAERON DUMITRU în NICULA
D I S P O Z I Ţ I A nr. 321 din 1 iunie 2011, privind emiterea unei autorizaţii de construire şi a unui certificat de urbanism
D I S P O Z I Ţ I A nr. 324 din 3 iunie 2011, privind emiterea unui certificat de urbanism
D I S P O Z I Ţ I A nr. 328 din 6 iunie 2011, privind emiterea a două certificate de urbanism
D I S P O Z I Ţ I A nr. 336 din 10 iunie 2011, privind emiterea a două certificate de urbanism şi a trei autorizaţii de construire
D I S P O Z I Ţ I A nr. 337 din 14 iunie 2011, privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă extraordinară în
00
data de 17 iunie 2011, ora 9
D I S P O Z I Ţ I A nr. 341 din 21 iunie 2011, privind emiterea unui certificat de urbanism
D I S P O Z I Ţ I A nr. 342 din 23 iunie 2011, privind emiterea a două autorizaţii de construire
D I S P O Z I Ţ I A nr. 347 din 24 iunie 2011, privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data
00
de 30 iunie 2011, ora 9
D I S P O Z I Ţ I A nr. 348 din 24 iunie 2011, privind modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr.
00
347 din 24 iunie 2011, privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2011, ora 9
D I S P O Z I Ţ I A nr. 349 din 29 iunie 2011, privind emiterea a patru autorizaţii de construire şi a trei certificate de urbanism
D I S P O Z I Ţ I A nr. 350 din 29 iunie 2011, privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui cetăţenei POPA
ELENA în ELENA ALINA
D I S P O Z I Ţ I A nr. 351 din 29 iunie 2011, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţenei
MORCOV Florina Alina în VOICU
D I S P O Z I Ţ I A nr. 352 din 30 iunie 2011, privind emiterea a două certificate de urbanism şi prelungirea valabilităţii unei
autorizaţii de construire
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea indicatorilor tehnico – economici rezultaţi în urma implementării proiectului
„Modernizare DJ 651 B Bălceşti – Goruneşti – Limită judeţ Olt, km.0+000 – 12+500”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 mai 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.5352 din 11 mai 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.5353 din 11 mai 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 modifică indicatorii tehnico – economici rezultaţi în urma implementării proiectului „Modernizare DJ 651 B Bălceşti –
Goruneşti – Limită judeţ Olt, km.0+000 – 12+500”, potrivit anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice, Direcţiei
Tehnice, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul 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. 61 din 25 mai 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
aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizareé
DJ 677 Mădulari –Şuşani-limită judeţ Olt , km.0+000-23+850, faza “ Studiu de fezabilitate ”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 mai 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.5542 din 16 mai 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.5543 din 16 mai 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 indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ’’ Reabilitare şi modernizare DJ 677 Mădulari–Şuşanilimită judeţ Olt, km.0+000-23+850, faza “ Studiu de fezabilitate ” , prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.6 din 31 ianuarie 2008.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice, Direcţiei
Tehnice, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consilului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 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. 62 din 25 mai 2011
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
aprobarea documentaţiei tehnico- economice, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 676 A Giuleşti – Dozeşti
- Roşiile, km. 8 + 525 – 11 + 800, comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea”,faza “ studiu de fezabilitate ”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 mai 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.5709 din 18 mai 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.5710 din 18 mai 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 „ Modernizare DJ
676 A Giuleşti – Dozeşti - Roşiile, km. 8+525–11+800, comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea ”, ai cărui indicatori tehnico-economici sunt
prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice, Direcţiei
Tehnice, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consilului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 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. 63 din 25 mai 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
aprobarea documentaţiei tehnico - economice, faza “ studiu de fezabilitate ”, pentru obiectivul de
investiţii „Reabilitare DJ 649 DN 67 - Băile Govora –Pietrari, km.5 + 600 - 8+800”,
localităţile Băile Govora şi Pietrari, judeţul Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 mai 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.5713 din 18 mai 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.5714 din 18 mai 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 „Reabilitare DJ
649 DN 67 - Băile Govora –Pietrari, km.5 + 600 - 8+800”, localităţile Băile Govora şi Pietrari, judeţul Vâlcea, ai cărui indicatori
tehnico-economici sunt prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice,
Direcţiei Tehnice, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consilului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 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.64 din 25 mai 2011
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
aprobarea documentaţiei tehnico - economice, faza “ studiu de fezabilitate ”, pentru obiectivul de investiţii
„Reabilitare DJ 703 P Racoviţa –Titeşti, km. 3 + 528 – 8 + 528 ”, comunele Racoviţa şi Titeşti, judeţul Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 mai 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.5711 din 18 mai 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.5712 din 18 mai 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 „Reabilitare DJ 703 P
Racoviţa –Titeşti, km. 3 + 528 - 8+528 ”, comunele Racoviţa şi Titeşti, judeţul Vâlcea, ai cărui indicatori tehnico-economici sunt
prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice, Direcţiei
Tehnice, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consilului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 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. 65 din 25 mai 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean
Vâlcea, a Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate parţial din bugetul local, Bugetelor de venituri
şi cheltuieli ale unor unităţi sanitare de interes judeţean, a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri
judeţene, precum şi acordarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea,
comunei Perişani şi oraşului Horezu, pe anul 2011
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 mai 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.5618 din 17 mai 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.5619 din 17 mai 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;
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. 2.1-2.15.
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(1) Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare din credite bancare interne, pe anul 2011, potrivit anexei nr.4.
(2) Se rectifică Lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii cu finanţare din credite bancare interne, pe anul 2011,
potrivit anexei nr.4a.
Art.4 Se rectifică Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate parţial din bugetul local, pe anul 2011, potrivit
anexelor nr. 5 şi 6.
Art.5 Se rectifică Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unor unităţi sanitare de interes judeţean, pe anul 2011, potrivit anexelor
nr.7 şi 8.
Art.6 Se rectifică Programul Lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2011, potrivit anexelor nr.9,
9.1-9.5.
Art.7 Se aprobă alocarea sumei de 4,0 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, comunei
Perişani, pentru organizarea, în perioada 18-24 iulie 2011 a ‘’Campionatului Naţional de Parapantă ‘’.
Art.8 Se aprobă alocarea sumei de 10,0 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, oraşului
Horezu, pentru organizarea, în perioada 3-5 iunie 2011, a Târgului ceramicii populare româneşti ‘’ Cocoşul de Hurez ’’.
Art.9 Anexele nr.1, 2, 2.1-2.15, 3, 3a, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 9.1-9.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.10 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. 66 din 25 mai 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vâlcea, a bugetului instituţiilor publice finanţate
parţial din bugetul local al judeţului, a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, a bugetului
fondurilor externe nerambursabile şi a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, pe anul 2010
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară data de 25 mai 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.5671 din 18 mai 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.5672 din 18 mai 2010, precum şi avizele
comisiilor de specialitate ;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit.”a” şi art.104, alin.(4), lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.57 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 contul de execuţie a bugetului local al judeţului Vâlcea, pe anul 2010, prevăzut în anexa nr. 1.
Art.2. Se aprobă contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local al judeţului, pe anul 2010,
prevăzut în anexa nr. 2.
Art.3. Se aprobă contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2010, prevăzut în
anexa nr.3.
Art.4. Se aprobă contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2010, prevăzut în anexa nr. 4.
Art.5. Se aprobă contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, pe anul 2010, prevăzut în
anexa nr. 5.
Art.6. Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice şi
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consilului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile 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 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. 67 din 25 mai 2011
ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
Categoria a ll-a
Cod de înregistrare fiscală 2540929
www.cjvalcea.ro
HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.66 din 30 iunie 2010, referitoare la
contractarea unei finanțări rambursabile interne în sumă de 32.500.000 lei, pe termen de 8 ani, din care
o perioadă de graţie de 2 ani, pentru realizarea unor investiţii de interes public judeţean
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 mai 2011 la care participă un număr de 32 consilieri
judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. ’’b’’ şi alin.(3) lit. ‘’b’’, art.104 alin.(1) lit. ”c’’ şi alin.(4) lit. ’’d’’ din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi
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completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei
de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
- ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la
contracte sau convenţii,
Luând act de:
a) Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea,în calitatea sa de iniţiator,înregistrată la nr.5616 din 17 mai 2011;
b) Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.5617 din 17 mai 2010;
c) Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes judeţean, ale căror
documentaţii tehnico - economice au fost adoptate prin Hotărârile Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 29.01.2010, nr.143 din
30.10.2009, nr.59 din 30.04.2009, nr.10 din 29.01.2009, nr.90 din 30.06.2009, nr.41 din 31.03.2009 şi 9 din 29.01.2010, prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
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. I Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.66 din 30 iunie 2010, privind contractarea unei finanțări rambursabile
interne în sumă de 32.500.000 lei, pe termen de 8 ani, din care o perioadă de graţie de 2 ani, pentru realizarea unor investiţii de
interes public judeţean, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, de către Secretarul judeţului, prin Compartimentul
Cancelarie, Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, Prefectului – Judeţului Vâlcea, Direcţiei Economice şi Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice Vâlcea, şi se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea, precum şi pe
pagina de Internet www.cjvalcea.ro
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 45, alin.(2), lit.”b”, coroborate cu cele ale art. 98 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 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.68 din 25 mai 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.45 din 31.03.2011, 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 ordinară din data de 25 mai 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.4861 din 29 aprilie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.4862 din 29 aprilie 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
Sănătăţii nr.707/2000, privind stabilirea necesarului minim de substanţe nutritive pentru alimentaţia zilnică a copiilor din unităţile de
asistenţă socială şi ale lit.A (e) din Anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1251/2005, privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii
de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul
sistemului de învăţământ special şi special integrat ;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.l Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 45 din 31.03.2011, privind aprobarea nivelului alocaţiei zilnice de
hrană pentru consumurile colective din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, se completează şi
va avea următorul cuprins:
’’ Art.1(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.
(2) Se aprobă nivelul alocaţiei zilnice de hrană pentru copii/elevii/tinerii din sistemul de învăţământ special şi special integrat la
10 lei/zi/persoană. ’’
Art.ll 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.
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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 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.69 din 25 mai 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 mai 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.5306 din 10 mai 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.5307 din 10 mai 2011, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
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 şi ale art.91, alin.(1), lit.”c”, alin.(4), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se declară de interes public judeţean bunurile ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data prezentei hotărâri se modifică, în mod corespunzător Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 21
decembrie 1999, de însuşire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice, precum şi
Direcţiei Economice, 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.70 din 25 mai 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al judeţului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 mai 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.5548 din 16 mai 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice înregistrat la nr.5549 din 16 mai 2011 şi avizele comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Văzând Decizia Preşedintelui Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din
România nr.2450 din 06.04.2011;
În conformitate cu prevederile art.121, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi cu cele ale art.6 şi art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, 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(1) Se aprobă trecerea unui teren în suprafaţă de 52.071 mp, cu o valoare de inventar de 192.141,99 lei, care face parte din
terenul aferent Centrului Şcolar Bistriţa ll, situat în satul Bistriţa, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea, din domeniul public în domeniul
privat al judeţului Vâlcea, în vederea retrocedării Mănăstirii Bistriţa.
(2) Terenul prevăzut la alin.(1) cuprinde parcelele S6, S11, S13, S17, S18, S19, S21, S22, S23, S24, S29, S31, S33, S34, S35,
conform schiţei–anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Predarea imobilului se va face pe bază de protocol de predare-primire, încheiat între Judeţul Vâlcea şi Mănăstirea Bistriţa.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice şi Direcţiei
Economice 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 prevederilor art.45 alin.(3), coroborate cu ale art.98 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi
1 abţinere.
PREŞEDINTE
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr.71 din 25 mai 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.22 din 28 februarie 2011
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de
25 mai 2011, la care participă un număr de 32 consilieri
judeţeni din totalul de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr. 5419 din 12 mai 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.5420 din 12 mai 2011, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) și d) coroborate cu cele ale alin. (4) lit. a) și alin. (5) lit. a) pct.13 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.3 alin.(3), art.7, pct. f) şi art.12 din
Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3, art.4
alin.(1) şi (2) şi art.59 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.I Lista bunurilor din domeniul public al judeţului Vâlcea, aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare al
judeţului, care sunt concesionate S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi
canalizare nr.1 din 18.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinsă în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.22 din 28 februarie 2011, se completează cu bunurile ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre direcțiilor din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA
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 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. 72 din 25 mai 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 130/30.09.2009 privind aprobarea proiectului
„CENTRU NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ în judeţul Vâlcea” şi a
cheltuielilor legate de implementarea şi sustenabilitatea acestuia
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 25 mai 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. 5422/12.05.2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe nr. 5423/12.05.2011 şi avizele comisiilor de
specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) şi art.6 alin. (1) şi alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale art. 91 alin. (1) literele b), c) şi f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
Ordinului comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi ministrului economiei şi finanţelor nr. 665/2604 din 15 mai
2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 5.3 "Promovarea potenţialului turistic şi
crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică" al axei prioritare "Dezvoltarea durabilă
şi promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. I Art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 130/30.09.2009 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 2 – Se aprobă contribuţia Consiliului Judeţean Vâlcea pentru asigurarea cofinanţării cheltuielilor eligibile în sumă de
17.734,85 lei, ocazionate de implementarea proiectului prevăzut la art. 1, valoare rezultată ca urmare a evaluării proiectului.”
Art. II – Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre direcţiilor din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei şi va asigura publicarea acesteia
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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. f) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu un număr de 33 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.73 din 25 mai 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Raportului aferent anului 2010 pentru îndeplinirea măsurilor cuprinse în
Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului în judeţul Vâlcea 2008-2013
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 mai 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. 4058/08.04.2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe nr. 4059/08.04.2011, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile articolului 91, alin. (1), litera „b” şi alin. (3), litera „d” din Legea administraţiei publice locale, nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 16 alin. (2), din Hotărârea Guvernului nr. 543/2004
privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului şi prevederile Capitolului VII –
Definitivarea, aprobarea şi punerea în aplicare a programului de gestionare/programului integrat de gestionare, punctul 7.2, din Ordinul
Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor
şi programelor de gestionare a calităţii aerului;
În temeiul prevederilor articolului 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă Raportul aferent anului 2010 pentru îndeplinirea măsurilor cuprinse în Programul Integrat de
Gestionare a Calităţii Aerului în judeţul Vâlcea 2008-2013, prevăzut în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Programe şi Relaţii
Externe şi Direcţiei Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Vâlcea, primăriilor din judeţ, S.C. CET Govora S.A Râmnicu Vâlcea, S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea, S.C. Uzinele Sodice
Govora S.A Râmnicu Vâlcea, S.C. PROTECTCHIM S.A Râmnicu Vâlcea, Exploatării Miniere Cariere Berbeşti, 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. 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.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr.74 din 25 mai 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind consultarea cetăţenilor judeţului, prin referendum, referitor la propunerea de desfiinţare a judeţului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 17 iunie 2011, la care participă un număr de 31 consilieri
judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.6769 din 14 iunie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Locală, înregistrat la nr.6770 din 14 iunie 2011, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.5 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificată prin Legea nr.199/1997, ale art.22 şi art. 91 alin.(1) lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.2 alin. (2), art.13 alin.(3), art.14 alin.(1) şi alin.(2) şi ale art.16 alin.(1) Legea privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului nr.3/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă organizarea în judeţul Vâlcea a referendumului cu privire la propunerea de desfiinţare a judeţului Vâlcea.
Art.2 Se stabileşte data de 17 iulie 2011, pentru organizarea referendumului.
Art. 3 Pentru realizarea celor prevăzute la art. 1, locuitorii judeţului Vâlcea sunt chemaţi să se pronunţe prin "DA" sau "NU" la
următoarea întrebare:
’’ Sunteţi de acord cu decizia Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, de desfiinţare a judeţului Vâlcea ? ’’
Art.4 Se aprobă Programul calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului
judeţean din data de 17 iulie 2011, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art. 5 Cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea referendumului se suportă din bugetul judeţului Vâlcea.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcţionale ale
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Prefectului Judeţului Vâlcea, primarilor unităţilor administrativ-teritoriale din
judeţul Vâlcea şi Preşedintelui Tribunalului 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.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 22 voturi pentru, 10 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. 75 din 17 iunie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. CET Govora S.A.
pentru aprobarea proiectului „Evaluarea, selecţia şi promovarea unor plante cu randamente ridicate de biomasă în culturi de
tip SRC (Short Rotation Coppice) pentru producerea de energie din resurse regenerabile /BIOENERG”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 17.06.2011 la care participă un număr de 31 consilieri
judeţeni din numărul total de 32 în funcţie ;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 6536 din 08.06.2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe nr. 6537 din 08.06.2011;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(2) lit. ’’d’’ din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se mandatează reprezentantul judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. CET GOVORA S.A.
Râmnicu Vâlcea, doamna Carmen Manuela Alexandrescu, să aprobe și să întreprindă toate demersurile necesare finanțării și
implementării proiectului „Evaluarea, selecţia şi promovarea unor plante cu randamente ridicate de biomasă în culturi de tip
SRC (Short Rotation Coppice) pentru producerea de energie din resurse regenerabile /BIOENERG” propus spre implementare
prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice – Axa Prioritară 2 Cercetare, dezvoltare
tehnologică și inovare pentru competitivitate, Operațiunea 2.1.1 Proiecte de cercetare în parteneriat între universități/ instituții
de cercetare-dezvoltare și intreprinderi.
Art. 2. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi S.C. CET GOVORA S.A. – Râmnicu 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 în conformitate cu prevederile art. 45, alin.(2), lit.”b”, coroborate cu cele ale art. 98 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.76 din 17 iunie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Categoria a II - a
Cod de înregistrare fiscală 2540929
www.cjvalcea.ro
HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, sub forma unei linii de credit,
cu plafon maxim de 4.217.900,00 euro și pentru o perioadă de 4 ani
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 17.06.2011 la care participă un număr de 31 consilieri
judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. ”b” și alin. (3) lit. ”b”, art. 104 alin. (1) lit. ”c” și alin. (4) lit. ”d” din Legea administrației
publice locale;
- având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și
completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei
de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
- ținând seama de prevederile art. 43 alin (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
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- luând în considerarea prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
- ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la
contracte sau convenții,
Luând act de:
a) Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, în calitatea sa de inițiator, înregistrată la nr. 4431 din
14.06.2011;
b) Raportul de specialitate al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe și al Direcției Economice, înregistrat la nr. 4432 din
14.06.2011;
c) Raportul Comisiei pentru buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului;
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes județean, ale căror
documentații tehnico - economice au fost adoptate prin Hotărârile Consiliului Județean Vâlcea nr. 47 din 30 aprilie 2010, nr. 48 din 30
aprilie 2010, nr. 69 din 30 iunie 2010 republicate, cu modificările și completările ulterioare; 130 din 30 noiembrie 2010, 134 din 30
noiembrie 2010; nr. 34 din 11 martie 2011;
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 contractarea unei finanțări rambursabile interne, sub forma unei linii de credit, cu plafon maxim de
4.217.900,00 euro şi o perioadă de 4 ani.
Art. 2 Contractarea finanțării rambursabile se face pentru realizarea investiției publice de interes județean, respectiv pentru
proiectul Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Rm. Vâlcea, pentru perioada 2009-2028, în
scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial
MEDIU Axa 3 Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de
încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai poluate.
Art.3 Din bugetul propriu al judeţului Vâlcea se asigură integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice judeţene;
b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes județean;
c) altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.
Art.4 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice judeţene, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea are obligaţia să
publice pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Vâlcea – judeţul Vâlcea, următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
b) valoarea finanţării rambursabile contractate în lei;
c) gradul de îndatorare a judeţului Vâlcea (categoria a ll-a);
d) durata serviciului datoriei publice judeţene, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile;
f)
plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub
sancţiunile prevăzute de lege.
Art. 5 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art. 6 Garantarea creditului prevăzut la alin. 1 se va asigura în numele şi în contul statului în cadrul Programului de sprijin
pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii
Europene alocate României prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N..
Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, de către Secretarul judeţului, prin Compartimentul
Cancelarie, Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, Prefectului – Judeţului Vâlcea, Direcţiei Economice, Direcției Programe și
Relații Externe şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, şi se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea în Monitorul Oficial
al Judeţului Vâlcea, precum şi pe pagina de Internet www.cjvalcea.ro.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 45, alin.(2), lit.”b”, coroborate cu cele ale art. 98 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 77 din 17 iunie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 33/25.03.2010
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 17 iunie 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 sub nr. 6584 din 09.06.2011, prin
care se propune modificarea si completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 33/25.03.2010 conform Actului
Adiţional la Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Comunei Budeşti şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea din cadrul proiectului “Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Budeşti - Ruda, judeţul Vâlcea”, propus spre
finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de
intervenţie 3.2 “Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe înregistrat sub nr. 6585 din 09.06.2011 şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile articolului 91, alineatul (5), litera “a” punctul 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Strategia Judeţului Vâlcea de Dezvoltare a Asistenţei şi Protecţiei Sociale 20072013, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 35/14.08.2008, precum şi articolul I, alineatul 44 din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 57/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiare-fiscale, cu
modificările şi completările ulterioare;

14

În temeiul prevederilor articolului 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. I – Art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 33/25.03.2010 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 1 Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Local al comunei Budeşti şi Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea în cadrul proiectului “Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Budeşti - Ruda, judeţul Vâlcea”,
conform modificărilor cuprinse în Actul adiţional prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”
Art. II – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei, Consiliului Local al comunei
Budeşti, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea 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. f) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu un număr de 32 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
ION CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
CONSTANTIN DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.78 din 17 iunie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene pe anul 2011,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.66 din 25 mai 2011
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 17 iunie 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.6766 din 14 iunie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.6767 din 14 iunie 2011, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”b”, alin.(3), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.19 alin.(2) din Legea finanţelor 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
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă modificarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene pe anul 2011, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.66 din 25 mai 2011, potrivit anexelor nr.1, nr.1.1 şi nr.1.2., care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Anexele nr.9, nr.9.1 şi nr.9.5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.66 din 25 mai 2011 se înlocuiesc cu anexele la
prezenta hotărâre.
Art.3 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 Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea,
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.79 din 17 iunie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind repartizarea unor sume 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, precum şi
modificarea destinaţiei unor sume repartizate comunelor Creţeni, Guşoeni şi Alunu, prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr. 43 din 31 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 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.7035 din 21 iunie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat sub nr.7036 din 21 iunie 2011, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;

15

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 380 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 Se modifică destinaţia unor sume repartizate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 43 din 31 martie 2011, cu
modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
1. Suma de 120,0 mii lei, repartizată iniţial Comunei Creţeni pentru asigurarea cofinanţării la obiectivul de investiţii „Bază
sportivă multifuncţională” se va utiliza pentru asigurarea contribuţiei locale la realizarea obiectivului „Asfaltare drum de interes local
Creţeni - Streminoasa”;
2. Din suma de 120,0 mii lei repartizată iniţial Comunei Guşoeni pentru asigurarea cofinanţării la obiectivul de investiţii
„Modernizare DC 85 Guşoianca”, suma de 20,0 mii lei se va utiliza pentru decontarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Construire
grădiniţă”;
3. Din suma de 198,0 mii lei, alocată iniţial Comunei Alunu pentru asigurarea cofinanţării la obiectivele de investiţii: „Pod peste
râul Olteţ, sat Bodeşti”, „Bază sportivă multifuncţională”, „Reabilitare Şcoală clasele I-IV Roşia”, „Modernizarea şi dotarea clubului
pensionarilor Igoiu”, „Sonorizarea şi dotarea căminului cultural”, „Reabilitarea, modernizarea şi eficientizarea reţelei de iluminat public”
şi „Punte pietonală, sat Ocracu”, suma de 98 mii lei se va utiliza pentru decontarea lucrărilor efectuate în cadrul proiectului: „Înfiinţare
reţea de canalizare cu staţie de epurare în comuna Alunu”, „Modernizare drumuri de interes local”, „Centru local de asistenţă socială”,
„Spaţiu public de recreere în satul Igoiu” şi „Conservarea şi punerea în valoare a Bisericii Cuvioasa Parascheva din satul Igoiu”,
finanţat prin PNDR, iar diferenţa de 100,0 mii lei se va utiliza pentru: „Pod peste râul Olteţ, sat Bodeşti” (50,0 mii lei) „Bază sportivă
multifuncţională” (50,0 mii lei).
Art.3 Poziţiile nr.1, 13 şi 25 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.43 din 31 martie 2011, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
Art.4 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.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice,
Prefectului Judeţului Vâlcea, Directorului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, precum şi Primăriei Comunei Alunu, Primăriei
Comunei Creţeni, Primăriei Comunei Guşoeni, 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. 80 din 30 iunie 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 Bugetelor 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 30 iunie 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.7049 din 21 iunie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.7050 din 21 iunie 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;
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 anexei nr.1.
(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. 1, 1.1-1.11.
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.2.
(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.2 a.
Art.3 Se rectifică Bugetul de venituri şi cheltuieli al Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, potrivit anexei nr.3.
Art.4 Se rectifică Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unor unităţi sanitare de interes judeţean, pe anul 2011, potrivit anexelor
nr.4 şi 5.
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Art.5 Se rectifică Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2011, potrivit anexelor nr.6,
6.1 – 6.2.
Art.6 Se suplimentează numărul de posturi finanţate pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult ortodox din judeţul
Vâlcea, pe anul 2011, potrivit anexei nr.7.
Art.7 Anexele nr.1, 1.1 – 1.11, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 6.1, 6.2 şi 7 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 Consiliului 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 EŞ E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 81 din 30 iunie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2011
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 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.1659 din 9 februarie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat sub nr.1660 din 9 februarie 2011, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011, nr.286/2010, ale Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.28 şi art.29 din Legea nr.329/2009, privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii
publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi
1
Fondul Monetar Internaţional, ale art.3, art.3 , lit.”b” şi art.7, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.79/2008, privind măsuri
economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu ale Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.3/2011, privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici, ale Ordonanţei
Guvernului nr.64/2001, privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului
Finanţelor Publice şi Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr.2121/5521/2001, privind modul de întocmire a bugetelor de venituri şi
cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome şi societăţile comerciale la care statul este acţionar majoritar, precum şi la agenţii economici
monitorizaţi conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi
alte dispoziţii cu caracter financiar, nominalizaţi în lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.866/2001;
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 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2011, potrivit
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Administraţie Locală,
Direcţiei Economice, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri 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 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.82 din 30 iunie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 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. 4816 din 28 aprilie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice înregistrat la
nr.4817 din 28 aprilie 2011, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit. ‘’a’’ şi alin. (2) lit. ‘’c’’ din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 54 din 26 aprilie 2011, privind modificarea
organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

17

HOTĂRĂŞTE:
Art. l Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean nr.173 din 23 decembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 11 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
„Art.11 - (1) Conform organigramei şi statului de funcţii, Serviciul are următoarea structură:
a) Conducere;
b) Compartiment Resurse Umane, Secretariat;
c) Biroul Contabilitate, Financiar, Administrativ ;
d) Personal de pază şi instruire ;
(2) Funcţii de conducere:
a) Director;
b) Şef birou ;
c) Şef de detaşament ;
(3) Funcţii de execuţie;
(4) Personal de pază – şef formaţie pază, şef de tură şi agenţi de pază ;
(5) Persoanele din cadrul Serviciului, care ocupă funcţii de conducere de director, şef birou sau şef de detaşament, trebuie să fie
absolvente ale unei forme de învăţământ superior, de lungă durată, cu diplomă de licenţă. Nivelul studiilor pentru celelalte categorii de
personal este cel prevăzut în statul de funcţii.
(6)Organizarea Serviciului presupune colaborarea între compartimente, pentru asigurarea unei funcţionalităţi normale, atât a
sistemului, în ansamblul său, cât şi a structurilor ce îl compun".
2. După alineatul 1 al articolului 28 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) Şeful de tură se subordonează şefului formaţiei de pază a obiectivului şi execută dispoziţiile acestuia. El este şeful nemijlocit
al agenţilor de pază din tura sa.
Şeful de tură are următoarele atribuţii principale:
a) participă, împreună cu agenţii de pază pe care îi coordonează, la paza obiectivului;
b) în exercitarea atribuţiilor proprii, şeful de tură are obligaţia:
- să cunoască numărul posturilor şi al patrulelor încredinţate turei sale, dispunerea acestora în teren, condiţiile de pază şi
apărare, consemnul general şi consemnele particulare ale fiecărui post;
- să pregătească tura sa pentru a intra în serviciu şi să verifice dacă agenţii de pază îşi cunosc îndatoririle ce le revin cu privire la
paza bunurilor şi a materialelor din zona fiecărui post, modul de acţiune în diferite situaţii, respectiv, în caz de atac, incendiu sau de
calamităţi naturale;
c) ia în primire, de la şeful de obiectiv şi de la şeful din tura anterioară, armamentul, muniţia, documentele şi materialele existente
în evidenţa obiectivului;
d) coordonează întreaga activitate de pază, controlează permanent şi pregăteşte, pe locul de serviciu, agenţii de pază, din
subordine;
e) dispune măsuri pentru prevenirea sau rezolvarea operativă a oricăror situaţii apărute în timpul executării serviciului, de către
agenţii de pază din subordine;
f) urmăreşte, permanent, respectarea de către toţi agenţii de pază pe care îi coordonează, a prevederilor legale privind regimul
armelor şi muniţiilor, precum şi pe cele privind portul şi uzul de armă;
g) urmăreşte planificarea lunară, în serviciu, a agenţilor de pază din tura sa şi ia măsuri de înlocuire a celor care sunt programaţi
în concediu de odihnă sau recuperări;
h) răspunde de executarea corectă, cu vigilenţă, a serviciului de către agenţii de pază din tura sa, de schimbarea, la timp, a
agenţilor de pază, din posturi, de predarea şi primirea corectă a posturilor, de către aceştia;
i) răspunde, pe toată durata serviciului său, de îndeplinirea prevederilor contractuale, conform atribuţiilor ce-i revin, potrivit
planului de pază şi fişei postului ;
j) şeful de tură trebuie să fie în măsură să preia, în orice moment, atribuţiile şefului de formaţie pază (obiectiv), în lipsa acestuia".
Art. ll Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice, Direcţiei
Administraţie Locală, Compartimentului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice 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 .
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 şi0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 83 din 30 iunie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.55 din 26.04.2011, referitoare la 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 30 iunie 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. 7083 din 22 iunie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.7084 din 22 iunie 2011, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
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
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publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 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. l Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.55 din 26.04.2011, 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, se modifică după cum urmează:
La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
‘’ 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 677- Mădulari - Şuşani - Limită judeţ Olt, km 0+000-23+850, judeţul Vâlcea”, în lungime de 23,850 km;
b) „ DJ 703N - Berislăveşti - Releu Cozia, km 0+000 - 20+500, judeţul Vâlcea ”, în lungime de 20,500 km;
c)
„ DJ 703G - Jiblea - Sălătrucel - Berislăveşti - Limită judeţ Argeş, km 0+000 - 13+600, judeţul Vâlcea ”, în lungime de
13,600 km.
Art. ll 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.84 din 30 iunie 2011
R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind declararea unor areale ca zone de risc natural, în baza hărţilor de risc la alunecări de teren elaborate pentru
localităţile Alunu, Goleşti, Muereasca, Runcu, Fârtăţeşti, Păuşeşti şi Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 30 iunie 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.6818 din 15 iunie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.6819 din 15 iunie 2011, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile Legii nr.575/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a
Zone de risc natural, ale Normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.447/2003 şi ale Metodologiei privind finanţarea de la bugetul de stat a hărţilor de risc natural
pentru cutremure şi alunecări de teren, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.932/2007;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se declară ca zone de risc natural, arealele delimitate geografic, în baza hărţilor de risc la alunecări de teren, elaborate
pentru comunele Alunu, Goleşti, Muereasca, Runcu, Fârtăţeşti, Păuşeşti şi oraşul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea.
Art.2 Hărţile de risc natural sunt prevăzute în anexa, în format electronic, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi este
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, la adresa
http://www.cjvalcea.ro/urbanism1.php?cod=Ianuarie_2011&cat=valcea.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Arhitectului Şef, Consiliului
Local al Comunei Alunu, Consiliului Local al Comunei Goleşti, Consiliului Local al Comunei Muereasca, Consiliului Local al Comunei
Runcu, Consiliului Local al Comunei Fârtăţeşti, Consiliului Local al Comunei Păuşeşti, precum şi Consiliului Local al Oraşului Băile
Olăneşti, 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 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nr. 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.85 din 30 iunie 2011
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind stabilirea datei desfăşurării referendumului ca urmare a suspendării de drept a Hotărârii
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.75 din 17 iunie 2011, privind consultarea cetăţenilor judeţului prin
referendum referitor la propunerea de desfiinţare a judeţului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 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.7153 din 23 iunie 2011;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Locală, înregistrat la nr.7154 din 23 iunie 2011, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
Văzând cauza care formează dosarul nr.2865/90/2011, aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea, cu termen de judecată la data de 28
iunie 2011, având ca obiect acţiunea formulată pe calea contenciosului administrativ de către Prefectul Judeţului Vâlcea, referitoare la
anularea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.75 din 17 iunie 2011, privind consultarea cetăţenilor judeţului prin referendum
referitor la propunerea de desfiinţare a judeţului Vâlcea, suspendată de drept potrivit legii;
În conformitate cu prevederile art.5 din Carta Europeană a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificată de Parlamentul României prin Legea 199/1997, cu cele art.22 şi art.91 alin.(1) lit. ’’f’’ din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.14 alin.(1) şi art.16 alin.(1) din Legea privind organizarea şi
desfăşurarea referendumului nr.3/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele le art.3 alin.(3) din Legea
contenciosului administrativ nr.554/2004, 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 (1): Data referendumului se stabilește după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care s-a
respins acțiunea în contencios administrativ împotriva HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN VÂLCEA Nr. 75 din data de 17 iunie 2011.
(2): În conformitate cu prevederile art.16, alin.(1) şi (2) din Legea nr. 3/2000, privind organizarea şi desfăşurarea referendumului,
cu modificările şi completările ulterioare, referendumul are loc în prima duminică după trecerea unui termen de cel puţin 20 de zile
înainte de data desfăşurării acestuia.
(3) Aducerea la cunoştinţă publică se face în termenul prevăzut la alin.(2).
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcţionale din
cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, Prefectului Judeţului Vâlcea, primarilor unităţilor administrativ – teritoriale din Judeţul Vâlcea şi
Preşedintelui Tribunalului 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 22 voturi pentru, 11 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.86 din 30 iunie 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. 4850 din 28.04.2011, 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. 266 din 2 mai 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.4794 din 27.04.2011, 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 Anexă.
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. 267 din 2 mai 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor pentru ‘’Sistem integrat de contorizare şi monitorizare/
dispecerizare a livrării de abur industrial şi agent termic primar de termoficare urbană ‘’
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 4664 din 22 aprilie 2011, prin care se propune admiterea recepţiei
la terminarea lucrărilor pentru ‘’Sistem integrat de contorizare şi monitorizare /dispecerizare a livrării de abur industrial şi agent termic
primar de termoficare urbană ‘’;
Văzând procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.4396 din data de 15.04.2011;
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 pentru ‘’Sistem integrat de contorizare şi monitorizare /dispecerizare a livrării de
abur industrial şi agent termic primar de termoficare urbană ‘’.
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Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice şi S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 268 din 2 mai 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor pentru „Siloz 800 mc” parte componentă a obiectivului de investiţii
„Instalaţie pentru preluarea cenuşii în stare uscată, transportul pneumatic şi depozitarea ei temporară în silozuri”
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.4665 din 22 aprilie 2011, privind admiterea recepţiei la terminarea
lucrărilor pentru „Siloz 800 mc” parte componentă a obiectivului de investiţii „Instalaţie pentru preluarea cenuşii în stare uscată,
transportul pneumatic şi depozitarea ei temporară în silozuri”;
Văzând procesul – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.4397 din 15 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 pentru „Siloz 800 mc” parte componentă a obiectivului de investiţii „Instalaţie pentru
preluarea cenuşii în stare uscată, transportul pneumatic şi depozitarea ei temporară în silozuri”.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Vâlcea,Direcţiei Tehnice,precum şi S.C.CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 269 din 2 mai 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.5041 din 04.05.2011, 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 Anexă.
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. 274 din 5 mai 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.5168 din 06.05.2011, prin care se propune emiterea a două certificate
de urbanism.
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În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emite următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 275 din 9 mai 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
- PREŞEDINTE–
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţenei DUCA în DUCA TÖRÖK
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.468 din 28 aprilie 2011, prin care
se propune admiterea cererii doamnei Duca Maria, de schimbare a numelui de familie, pe cale administrativă, din Duca în Duca Török,
pe motiv că, după cea de-a doua căsătorie a luat numele soţului, iar în prezent doreşte să poarte numele de familie reunite, respectiv
Duca Török;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11
din acelaşi act normativ;
În conformitate cu prevederile art.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 Duca Maria, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Mr. Georgescu, nr.28 A, judeţul
Vâlcea, tată Bela şi mamă Maria, născută în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, la data de 25 ianuarie 1959,
C.N.P.2590125384201 şi se schimbă numele de familie al acesteia, pe cale administrativă, din DUCA în DUCA TÖRÖK, urmând să
poarte în viitor numele de familie DUCA TÖRÖK şi prenumele MARIA.
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. 276 din 9 mai 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE–
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţeanului BURTICIOAE Ion în BURTICIOAIA
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.392 din 28 aprilie 2011, prin care
se propune admiterea cererii domnului Burticioae Ion, de schimbare a numelui de familie, pe cale administrativă, din Burticioae în
Burticioaia, pe motiv că, deşi din neatenţia ofiţerului de stare civilă a fost menţionat în certificatul de naştere, numele eronat
Burticioaia, doreşte să îl poarte în continuare, toate actele fiindu-i eliberate cu acest nume, sub care s-a şi căsătorit ;
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.(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
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D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite cererea cetăţeanului BURTICIOAE ION, domiciliat în comuna Slătioara, satul Rugetu, judeţul Vâlcea, tată Ion şi
mamă Ioana, născut în comuna Izvorul-Rece, judeţul Vâlcea, la data de 8 noiembrie 1947, C.N.P.1471108382752 şi se schimbă
numele de familie al acestuia, pe cale administrativă, din BURTICIOAE în BURTICIOAIA, urmând să poarte în viitor numele de
familie BURTICIOAIA şi prenumele ION.
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 Horezu, care va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a dovezii de plată a
taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
ION CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 277 din 9 mai 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. 5199 din 06.05.2011, 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 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. 278 din 10 mai 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei finale pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea unităţilor de învăţământ
din judeţul Vâlcea, cuprinse în anexa la Hotărârea Guvernului nr.295/2006”
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Programe şi Relaţii Externe, înregistrat sub nr.5350 din 11 mai 2011, prin care se propune
admiterea recepţiei finale pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea unităţilor de învăţământ din judeţul Vâlcea, cuprinse în anexa la
Hotărârea Guvernului nr.295/2006” ;
Văzând procesele-verbale de recepţie finală, nr.2162 din 23 februarie 2011 şi nr.2258 din 24 februarie 2011;
În conformitate cu prevederile art.37 şi 38, paragraful 3 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 finală pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea unităţilor de învăţământ din judeţul Vâlcea, cuprinse în
anexa la Hotărârea Guvernului nr.295/2006”, privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1.277/2005, pentru
nominalizarea unităţilor şcolare afectate de inundaţiile din perioada aprilie-mai şi iulie-august 2005.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Vâlcea, precum şi Direcţiei Programe şi Relaţii Externe, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 285 din 13 mai 2011
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
- PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţenei LABĂ Alina Nicoleta în DINU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.541 din 04.05.2011, prin care se
propune admiterea cererii domnişoarei Labă Alina Nicoleta, de schimbare a numelui de familie, pe cale administrativă, din Labă în
Dinu, pe motiv că actualul nume de familie produce ilaritate în rândul colegilor de serviciu, în cercul de prieteni şi în societate;
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.(2), lit. "a", 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 LABĂ Alina Nicoleta, domiciliată în municipiul Drăgăşani, str. Tudor Vladimirescu, bl. R2, sc.B,
ap.2, judeţul Vâlcea, tată Constantin şi mamă Vasilica, născută în municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea, la data de 8 iunie 1986,
C.N.P.2860608384963 şi se schimbă numele de familie al acesteia, pe cale administrativă, din LABĂ în DINU, urmând să poarte în
viitor numele de familie DINU şi prenumele ALINA NICOLETA.
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 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. 287 din 13 mai 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui din Costel în Costel Cristian
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr. 542 din 04.05.2011, prin care se
propune admiterea cererii domnului Dina Costel, de schimbare a prenumelui, pe cale administrativă, din Costel în Costel Cristian, pe
motiv că aşa este cunoscut în societate;
Constată întemeiată cererea de schimbare a prenumelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de
art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.2, lit.”m”, 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, precum şi
cu prevederile art.91 alin.(1), lit. "d" şi alin.5, lit."a", pct.11 şi art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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 DINA Costel, domiciliat în municipiul Drăgăşani, str.Popa Şapcă, bl.M1, sc.B, ap.2, judeţul
Vâlcea, tată Ilie şi mamă Viorica, născut în municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea, la data de 5 mai 1957, CNP.1570505381453 şi se
schimbă prenumele acestuia, pe cale administrativă din COSTEL în COSTEL CRISTIAN, urmând să poarte în viitor numele de familie
DINA şi prenumele COSTEL CRISTIAN.
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 acesteia.
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 dispoziţiei.
P R E Ş E D I N T E,
ION CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 288 din 13 mai 2011
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism şi prelungirea valabilităţii a două certificate de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 5478 din 13.05.2011, prin care se propune emiterea unui certificat de
urbanism şi prelungirea valabilităţii a două certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile 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 emite un certificat de urbanism prevăzut în Anexa nr. 1.
Art. 2 Se prelungeşte valabilitatea a două certificate de urbanism prevăzute în Anexa nr. 2.
Art. 3 Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 289 din 16 mai 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
- PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă,a prenumelui cetăţenei CONSTANTINESCU Florica în Valentina Florica
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.556 din 10 mai 2011, prin care se
propune admiterea cererii doamnei Constantinescu Florica, de schimbare a prenumelui, pe cale administrativă, din Florica în Valentina
Florica, pe motiv că aşa este cunoscută în societate;
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 CONSTANTINESCU FLORICA, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, Bld. Tineretului,
nr.3, bl.A11/3, sc.B, ap.26, judeţul Vâlcea, tată Nicolae şi mamă Elena, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data
de 7 februarie 1953, C.N.P.2530207384196 şi se schimbă prenumele acesteia, pe cale administrativă, din FLORICA în VALENTINA
FLORICA, urmând să poarte în viitor numele de familie CONSTANTINESCU şi prenumele VALENTINA FLORICA.
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.
PREŞEDINTE
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 292 din 18 mai 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţeanului RUXANDA Andrei Mihai în TOPALĂ
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.634 din 12 mai 2011, prin care se
propune admiterea cererii domnului Ruxanda Andrei Mihai, de schimbare a numelui de familie, pe cale administrativă, din Ruxanda în
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Topală, pe motiv că, părinţii săi au divorţat şi nu mai doreşte să poarte numele de familie al tatălui său, întrucât acesta nu s-a ocupat
de creşterea şi educarea sa;
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.(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 cetăţeanului RUXANDA ANDREI MIHAI, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, Aleea Melodiei, nr.4,
bl.N9, sc.B, ap.4, judeţul Vâlcea, tată Gheorghe şi mamă Angela, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 20
aprilie 1989, C.N.P.1890420385572 şi se schimbă numele de familie al acestuia, pe cale administrativă, din RUXANDA în TOPALĂ,
urmând să poarte în viitor numele de familie TOPALĂ şi prenumele ANDREI MIHAI.
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. 293 din 18 mai 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE–
DISPOZIŢIE
00
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 25 mai 2011, ora 10
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
n 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 25 mai 2011, ora 10 , care se va desfăşura în
sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii de zi al şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei, urmărind pregătirea materialelor
care vor fi supuse dezbaterii.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 294 din 18 mai 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.5699 din 18.05.2011, 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, emite următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două 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. 296 din 19 mai 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. 5717 din 18.05.2011, 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. 297 din 19 mai 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. 5737 din 19.05.2011 , 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. 298 din 20 mai 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea 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. 5768 din 19.05.2011, prin care se propune emiterea a două
certificate de urbanism şi prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile 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
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DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism prevăzute în Anexa nr. 1.
Art. 2 Se prelungeşte valabilitatea unui certificat de urbanism prevăzut 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. 299 din 20 mai 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. 5851 din 23.05.2011, 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. 300 din 24 mai 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.5793 din 20.05.2011, 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 Anexă.
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. 301 din 24 mai 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
- PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţeanului PIŞU Ştefan Andrei în RADU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.712 din 17.05.2011, prin care se
propune admiterea cererii domnului Pişu Ştefan Andrei, de schimbare a numelui de familie, pe cale administrativă, din Pişu în Radu,
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pe motiv că actualul nume de familie este format dintr-o expresie indecentă şi produce ilaritate;
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.(2), lit. "a", 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 PIŞU Ştefan Andrei, domiciliat în comuna Păuşeşti-Măglaşi, sat Vlăduceni, judeţul Vâlcea,
tată Constantin şi mamă Iuliana, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 17 iulie 1992, C.N.P.1920717385584
şi se schimbă numele de familie al acestuia, pe cale administrativă, din PIŞU în RADU, urmând să poarte în viitor numele de familie
RADU 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 Băile Olăneşti, 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. 302 din 24 mai 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. 5926 din 24.05.2011, 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 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. 303 din 25 mai 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.5882 din 24.05.2011, 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. 304 din 25 mai 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.5942 din 25.05.2011, 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. 305 din 25 mai 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. 6020 din 26.05.2011, 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 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. 310 din 26 mai 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. 6012 din 26.05.2011, 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. 311 din 26 mai 2011
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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. 6036 din 26.05.2011, 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. 312 din 27 mai 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.6059 din 27.05.2011, 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. 316 din 30 mai 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţeanului MAERON DUMITRU în NICULA
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.639 din 16 mai 2011, prin care se
propune admiterea cererii domnului Maeron Dumitru, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Maeron în
Nicula, pe motiv că, în urma căsătoriei a luat numele soţiei, iar, în prezent doreşte să revină la numele de familie dobândit la naştere,
întrucât are toate actele eliberate cu acest nume;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11
din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(3), lit.”b” 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 Maeron Dumitru, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Mihai Eminescu, nr. 47, bl. C
13, sc. F, ap. 5, judeţul Vâlcea, tată Ion şi mamă Maria, născut în comuna Pietrari, judeţul Vâlcea, la data de 18 august 1938, CNP
1380818384192 şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Maeron în Nicula, urmând să poarte în viitor numele de
familie NICULA şi prenumele DUMITRU.
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Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Vâlcea şi Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor
Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a dovezii de plată a taxei
extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
ION CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 320 din 31 mai 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea 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. 6179 din 31.05.2011, prin care se propune emiterea unei autorizaţii
de construire şi a unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a); art. 6 alin. (6) – lit. c) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire , prevăzută în Anexa nr. 1.
Art. 2 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut 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. 321 din 1 iunie 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.6281 din 02.06.2011, 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. 324 din 3 iunie 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.6335 din 03.06.2011, 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,
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emite următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 328 din 6 iunie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism şi a trei autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului Şef înregistrat la nr. 6619 din 09.06.2011, prin care se propune emiterea a două certificate
de urbanism şi a trei autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) şi 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 certificate de urbanism, prevăzute în Anexa nr.1.
Art.2. Se emit trei autorizaţii de construire, prevăzute în Anexa nr.2.
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. 336 din 10 iunie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE–
DISPOZIŢIE
00
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă extraordinară în data de 17 iunie 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 17 iunie 2011, ora 9 , care se va desfăşura în
sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinei 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. 337 din 14 iunie 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. 6963 din 20.06.2011 , 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. 341 din 21 iunie 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. 7021 din 21.06.2011, 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 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. 342 din 23 iunie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
00
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 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 30 iunie 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. 347 din 24 iunie 2011
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr.347 din 24 iunie 2011,
00
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2011, ora 9
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere că după convocarea Consiliului Judeţului Vâlcea în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2011, au intervenit
probleme urgente care fac necesară suplimentarea ordinii de zi;
În conformitate cu art.94 alin.(1) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE:
Art.I. Ordinea de zi prevăzută în anexa la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 347 din 24 iunie 2011, privind
00,
convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2011, ora 9 se înlocuieşte cu ordinea de zi prevăzută
în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.II. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Vâlcea şi 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. 348 din 24 iunie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a patru autorizaţii de construire şi a trei certificate de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 7365 din 27.06.2011, prin care se propune emiterea a patru
autorizaţii de construire şi a trei certificate 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 ;
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 autorizaţii de construire prevăzute în Anexa nr. 1.
Art. 2 Se emit trei certificate de urbanism prevăzute în Anexa nr. 2.
Art. 3 Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 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. 349 din 29 iunie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
- PREŞEDINTE–
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui cetăţenei POPA ELENA în ELENA ALINA
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.731 din 20 iunie 2011, prin care
se propune admiterea cererii doamnei Popa Elena, de schimbare a prenumelui, pe cale administrativă, din Elena în Elena Alina, pe
motiv că aşa este cunoscută în societate;
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.
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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 Popa Elena, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Regina Maria, nr.23, bl.C11,
sc.B, ap.7, judeţul Vâlcea, tată Sevastian şi mamă Maria, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 28 martie
1987 C.N.P.2870328385576 şi se schimbă prenumele acesteia, pe cale administrativă, din Elena în Elena Alina, urmând să poarte în
viitor numele de familie POPA şi prenumele ELENA ALINA
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. 350 din 29 iunie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
- PREŞEDINTE–
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă,a numelui de familie al cetăţenei MORCOV Florina Alina în VOICU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.809 din 20 iunie 2011, prin care
se propune admiterea cererii doamnei Morcov Florina Alina, de schimbare a numelui de familie, pe cale administrativă, din Morcov în
Voicu, pe motiv că, după divorţ a păstrat numele fostului soţ, iar în prezent doreşte să revină la numele dobândit la naştere, respectiv Voicu;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11
din acelaşi act normativ;
În conformitate cu prevederile art.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 Morcov Florina Alina, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, bulevardul Tineretului, nr.25,
bloc A63, sc.A, ap.26, judeţul Vâlcea, tată Marin şi mamă Floarea, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de
21 februarie 1983, C.N.P.2830221385589 şi se schimbă numele de familie al acesteia, pe cale administrativă, din MORCOV în
VOICU, urmând să poarte în viitor numele de familie VOICU şi prenumele FLORINA ALINA.
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. 351 din 29 iunie 2011
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism şi prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 7424 din 28.06.2011, prin care se propune emiterea a două
certificate de urbanism şi prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) - (3) şi art. 7 alin. ( 7 ) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
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DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism prevăzute în Anexa nr. 1.
Art. 2 Se prelungeşte termenul de valabilitate al unei autorizaţii de construire prevăzută în Anexa nr. 2.
Art. 3 Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 352 din 30 iunie 2011
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 266 din 2 mai 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 44 - 44
Nr.
crt.
1
1

Solicitant

Adresa
solicitant

2

3

Denumirea
lucrării

Amplasament

4

5

S.C. CET
Rm.
Vâlcea Modernizare
comuna Budeşti ,
Govora S.A.
judet Vâlcea, C.P. vestiare Staţie Sat Bercioiu,
240050,
Str. Recirculare
C.P. 247055
Industriilor , Nr. 1

Valabilitate
certificate
de urbanism

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

6

7

24
luni

Sănătatea populaţiei; Protecţia mediului ; - Aviz de gospodărire a apelor -Aviz S.C. Hidroelectrica
S.A. Rm. Vâlcea - Aviz administratori reţele (reţea energie electrică şi reţea magistrală de
alimentare cu apă, "Brădişor") - Aviz administrator drum exploatare existent - 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
Preşedinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 267 din 2 mai 2011

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

2
Comuna
Stoeneşti

Adresa
solicitant
3
Com.Stoeneşti
judet Vâlcea,
C.P. 247625

Denumirea lucrării
4
Sistem integrat de alimentare cu apă,
staţie de tratare, canalizare şi staţie de
epurare în satele: Bârlogu, Dobriceni,
Suseni, Gruieri, Mogoşeşti, Budurăşti,
Stoeneşti- comuna Stoeneşti, judeţul
Vâlcea - faza Studiu de fezabilitate

Amplasament

Valabilitate
certificate
de urbanism

5

6

Com.Stoeneşti, Sat
Bârlogu,Suseni,
Dobriceni,
Mogoşeşti,
Budurăşti, Stoeneşti,
Gruieri

Preşedinte,
ION CÎLEA
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12
luni

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire
7
Protecţia mediului; - Aviz Inspectoratul de Stat în Construcţii conform
cap.V - Metodologia emiterii avizului tehnic de către ISC, aprobată prin
Ordinul comun al MDLPL - ISC nr. 726/2007, respectiv nr. 549/2007, cu
modificările şi completările ulterioare. - Aviz administrator drum naţional,
judeţean Avize de principiu privind: - gospodărirea apelor – securitatea la
incendiu - sănătatea populaţiei – energia electrică, - reţea telefonie - studiu
Plan de situaţie şi plan de încadrare în teritoriu întocmite pe suport
topografic.

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 274 din 5 mai 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 45 - 46
Nr
.
crt.
1

Solicitant

Adresa
solicitant

2

3

Denumirea
lucrării

Amplasament

4

5

Valabilitate
certificate
de urbanism

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

6

7

1

S.C. Com. Euro- Godeni,
judet
extract D.C. SRL Argeş, Nr. 374
prin reprezentant
Maser Willy

Exploatare
carieră comuna Malaia, Sat
serpentinit (piatră) în Săliştea,
perimetrul
Valea C.P. 247337
Păscoaia - Netedea

24
luni

Sănătatea populaţiei; Protecţia mediului; - Aviz Agenţia Naţională pentru Resurse
Minerale - Direcţia Silvică Râmnicu Vâlcea - Aviz Inspect. Terit. de Regim Silvic şi de
Vânătoare Râmnicu Vâlcea - Aviz de gospodărire a apelor Vâlcea - Aviz Hidroelectrica
S.A. - Dovada dreptului asupra terenului care conferă dreptul de execuţie a lucrărilor
propuse, acordul expres al proprietarului de drept - Aviz administrator drum forestier de
acces - 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

Intreprinderea Prundeni,
Sat Exploatare pietrişuri comuna Orleşti, Sat
Individuală
Prundeni judet şi
nisipuri
prin Aureşti, C.P. 247451
Olărescu Victor
Vâlcea,
decolmatare,
albia
C.P. 247525
pârâului
Nisipoasa,
satul Aureşti,comuna
Orleşti,
judeţul
Vâlcea

24
luni

Protecţia mediului ; - Aviz Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale - Aviz de
Gospodărire a Apelor - Aviz A.N.I.F. Sucursala Teritorială Dunăre - Olt - Unitatea de
administrare Vâlcea - Aviz S.C. Conpet S. A. Ploieşti - Aviz Hidroelectrica S.A.Sucursala Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea - Aviz administrator gaze naturale presiune
redusă - Aviz administrator drum comunal - Acord vecini exprimat în formă autentică
(dacă în timpul execuţiei lucrărilor li se afectează proprietatea) - Respectarea condiţiilor
impuse prin avizul primarului nr.2494 din 27.04.2011 ca exploatarea nisipurilor şi
pietrişurilor să se facă la minim 200 m la vest de contracanal. - Studiu tehnic zonal
privind influenţa exploatării asupra cursului de apă - Studiu geotehnic - Plan de
încadrare în zonă şi plan de situaţie întocmite pe suport topografic vizate de Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

Preşedinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 275 din 9 mai 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 47 - 48
Nr.
crt.

Solicitant
1
1

2

Adresa
solicitant
3

S.C. Bosira Import Bucureşti
,
Export S.R.L. prin Sect. 2, Str.
reprezentant Dimache Herţa, Nr. 16
Ioana

Denumirea
lucrării
4

Valabilitate
Amplasament certificate
de urbanism
5

comuna
Amenajare
CHEMP/ MHC în Perişani,
Bazinul
pârâului C.P. 247480
Topolog - CHEMP 3
Topolog, CHEMP 4
Topolog, MHC 5

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

6
12
luni

7
Sănătatea populaţiei ; Protecţia mediului ; - Aviz de amplasament şi de gospodărire a apelor - Aviz
Stat Major General M.Ap.N. - Aviz Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Râmnicu
Vâlcea - Aviz Direcţia Silvică Râmnicu Vâlcea - Aviz Hidroelectrica S.A. - Aviz S.C.CEZ Distribuţie
Râmnicu Vâlcea - Acord notarial exprimat în formă autentică al deţinătorilor de teren - Extrasul de
plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare, actualizat la zi. - Aviz Oficiul
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea pentru scoaterea terenului din circuitul agricol (după caz)

42

Topologel, MHC
6 Topologel

Rm.
Vâlcea
Administraţia
Vâlcea,
Naţională
Apele judet
240156,
Române
- C.P.
Remus
Administraţia Bazinală Str.
Bellu , Nr. 6
de Apă Olt

2

REGULARIZARE
PÂRÂU HINŢA LA
GOVORA,
JUD.
VÂLCEA

- Aviz administrator drum forestier de acces - Referat verificator proiect conform Legii nr.10/1995
republicată - Studiu geotehnic verificat la cerinţa Af. - Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă
întocmite pe suport topografic cu evidenţierea proprietarilor de teren, vizate de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea.
orasul
Băile
Govora
şi
comuna
Mihăeşti

12
luni

Alimentare cu energie electrică ; Protecția mediului ; - Aviz administrator conductă iod - S. C.
Băile Govora S.A. - Aviz administratori drumuri de acces - Aviz de gospodărire a apelor - Acordul
proprietarilor terenurilor afectate de execuţia lucrărilor - Referat verificator proiect conform Legii
nr.10/1995 republicată - Plan de îcadrare în zonă şi plan de situaţie întocmite pe suport topografic
vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea
Preşedinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 289 din 16 mai 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 49 - 49
Nr.
crt.
1
1

Solicitant
2
Consiliul
Judeţean
Vâlcea
prin
Preşedinte Ion
Cîlea

Adresa
solicitant
3
Râmnicu
Vâlcea
judet Vâlcea, Str.
General
Praporgescu,Nr. 1

Denumirea
lucrării

Amplasament

4

5

Reabilitare
şi
modernizare
D.J.650 - D.N.67
Ocnele
Mari
Buneşti,
Km
5+800-11+000,
Judeţul Vâlcea

orasul
Mari,
Buneşti,
Teiuşu

Ocnele
comuna
Sat

Valabilitate
certificate
de urbanism

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

6
24
luni

7
Alimentare cu apă ; Alimentare cu energie electrică ; Protecţia mediului ; - Aviz
Inspectoratul de Stat în Construcţii conform cap. V - Metodologia emiterii avizului tehnic de
către ISC, aprobată prin Ordinul comun al MDLPL - ISC nr. 726/2007 respectiv, nr. 549/2007,
cu modificările şi completările ulterioare - Aviz Stat Major General M.Ap.N. - Acord
Inspectoratul Teritorial în Construcţii Vâlcea - Aviz administrator drum naţional - Aviz
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea - Serviciul Poliţiei Rutiere Vâlcea - Acord
proprietari teren exprimat în formă autentică, dacă la execuţia lucrărilor se afectează
proprietăţi private - Respectarea condiţiilor impuse prin avizul nr.3564 al Primăriei Oraşului
Ocnele Mari - Studiu geotehnic - Referat verificator proiect conform Legii nr. 10/1995,
republicată - Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă pentru zona aferentă lucrărilor,
întocmite conform Legii nr. 50/1991, pe suport topografic cadastral, vizate de Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

Preşedinte,
ION CÎLEA
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 296 din 19 mai 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 50 - 51
Nr.
crt.
1
1

2

Solicitant

Adresa
solicitant

2

3

Denumirea
lucrării

Amplasament

4

Valabilitate
certificate
de urbanism

5

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

6

Comuna
Bărbăteşti

Bărbăteşti, Sat
Bodeşti
judet
Vâlcea,
C.P. 247027

Reabilitare
drum comuna
forestier daf Otăsău Bărbăteşti,
1, com Bărbăteşti, Bărbăteşti
jud. Vâlcea
l= 3907 m

Oraşul Bălceşti

Bălceşti
judet
Vâlcea,
C.P.
245400,
Str. Aleea

Drumuri
de
ex- orasul Bălceşti,
ploatare agricolă în Sat Goruneşti şi
oraşul Bălceşti, jud. Popeşti
Vâlcea

Sat

7

24
luni

Alimentare cu apă ; Protecţia mediului ; - Aviz Inspectoratul de Stat în Constr. conf. cap. V Metodologia emiterii avizului tehnic de către ISC, aprobată prin Ordinul comun al MDLPL ISC nr. 726/2007 respectiv, nr. 549/2007, cu modificările şi completările ulterioare - Aviz de
gospodărire a apelor - Aviz Regia Naţională a Pădurilor- ROMSILVA - Studiu geotehnic Referat verificator proiect conform Legii nr. 10/1995, republicată - Plan de situaţie şi plan de
încadrare în zonă pentru zona aferentă lucrărilor, întocmite conform Legii nr. 50/1991, pe
suport topografic cadastral, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

24
luni

Protecţia mediului; - Aviz Inspect. de Stat în Constr. conf. cap. V - Metodologia emiterii
avizului tehnic de către ISC, aprobată prin Ordinul comun al MDLPL - ISC nr. 726/2007
respectiv, nr. 549/2007, cu modificările şi completările ulterioare - Referat verificator proiect
conform Legii nr. 10/1995, republicată - Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă pentru
zona aferentă lucrărilor, întocmite conform Legii nr. 50/1991, pe suport topografic cadastral,
vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea
Preşedinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 297 din 19 mai 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 52 - 53
Nr.
crt.
1
1

2

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

2
3
4
5
Comuna Vaideeni,
Sat Modernizare drum agricol Plaiul Nede- Com.Vaideeni,
Vaideeni prin Vaideeni judet iului, com. Vaideeni, judeţul Vâlcea - Sat Vaideeni şi
Ivan Jinaru - Vâlcea,
Faza D.A.L.I
Izvorul Rece
Primar
C.P. 247725
Comuna
Stoeneşti

Stoeneşti, Sat îmbunătăţirea şi dezvoltarea infra-structurii com Sat Gruiu,
Stoeneşti judet legate de dezvoltarea şi adaptarea Dobriceni,MogoVâlcea,
C.P. agriculturii în com. Stoe-neşti, judeţul şeşti,Bârlogu
Vâlcea - faza d.a.l.i.
247625

Valabilitate
Avize şi acorduri
certificate
pentru autorizaţia
de urbanism
de construire
6
7
24
Protecţia mediului ; - Aviz Inspectoratul de Stat în Construcţii conform cap. V luni
Metodologia emiterii avizului tehnic de către ISC, aprobată prin Ordin comun al
MDLPL-ISC nr. 726/2007, respectiv 549/2007, cu modific. şi completările
ulterioare
24
luni

Preşedinte,
ION CÎLEA

44

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

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 298 din 20 mai 2011
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ....... Interval: 54 - 54
Solicitant

Adresa s
2

1

S.C.RAMONA
Mateiescu Feliciean

3

Denumire Amplasament
4

Berbeşti, Sat
Vâlcea

5

Exploatarea
în
comuna
Slă
pietrişurilor şi
Milostea, C.P. 2476
perimetrul,,Mălinişamenajare iaz pisci

Valabilitate
certificate
de urbanism

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

6

7

12
luni

Sănătatea populaţiei ; Protecţia mediului ; - Aviz Agenţia Naţională pe Resurse
Minerale - Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea şi Decia D.A.D.R.
pentru scoaterea din circuitul agricol - Aviz Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor
Funciare - Aviz de Gospodărire a apelor Vâlcea - Aviz Direcţia sanitar veterinară şi
siguranţa alimentelor - Acord notarial proprietar drum acces - Acord vecini exprimat in
formă autentică - Studiu geomorfologic, hidrologic şi geologic pentru identificarea
degradării terenului - Referat verificator proiect conform Legii nr. 10/1995 - Plan de
încadrare in zonă şi plan de situaţie intocmite pe suport topografic vizate la Oficiul
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

Preşedinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 299 din 20 mai 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 55 - 56
Nr.
crt.
1

Solicitant
2

Adresa
solicitant
3

Denumirea lucrării

Amplasament

4

5

1

Comuna
Bujoreni,
Sat
Bujoreni
prin Olteni judet Vâlcea
primar
Roşu
Alexandru

2

Com
Ioneşti Ioneşti, Sat Ioneşti
Modernizare drumuri agricole comuna Ioneşti,
prin
Neagoie judet Vâlcea, C.P. în Comuna Ioneşti, Jud. Vâlcea - Ioneşti, Bucşani
Constantin
- 247270
Faza D.A.L.I.
Primar

6

Dezvoltarea infrastructurii agricole comuna Bujoreni, Sat
de acces, in comuna Bujoreni, Lunca, Gura Văii
judeţul Vâlcea, prin modernizare
drumuri de acces către terenurile
agricole- FAZA D.A.L.I.Sat

Preşedinte,
ION CÎLEA

45

Valabilitate
certificate
de urbanism

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire
7

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

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

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 300 din 24 mai 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 58 - 58
Nr.
crt.
1
1

Solicitant

Adresa
solicitant

2

3

Denumirea lucrării

Amplasament

4

5

Valabilitate
certificate
de urbanism

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

6

Com Vaideeni Vaideeni, Sat Vaide- Îmbunătăţirea
infrastructurii comuna Vaideeni, Sat
prin
primar eni judet Vâlcea,
drumurilor
forestiere
din Izvoru Rece şi Mariţa
Ivan Jinaru
C.P. 247725
comuna
Vaideeni,
Judeţul
Vâlcea - Faza D.A.L.I.

24
luni

7
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 -Aviz Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA

Preşedinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 301 din 24 mai 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 57 - 57
Nr.
crt.
1
1

Solicitant
2

Adresa
solicitant
3

S.C. Promo - Râmnicu Vâlcea judet
Sort prin repre- Vâlcea, Str. Matei
zentant Gigîrtu Basarab, Nr. 25
Dumitru

Denumirea lucrării

Amplasament

4

5

Valabilitate
certificate
de urbanism
6

Exploatare agregate minerale comuna Mihăeşti,
(nisipuri şi pietrişuri), prin Sat Bârseşti,
decolmatarea albiei minore a C.P. 247375
pârâului Govora, perimetrul de
exploatare Bârseşti, comuna
Mihăeşti, judeţul Vâlcea

12
luni

Preşedinte,
ION CÎLEA

46

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire
7
Protecţia mediului ; - Aviz Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale Aviz de Gospodărire a Apelor - Aviz administrator drum naţional şi local Acordul proprietarilor de teren agricol limitrofi zonei de exploatare a
agregatelor minerale - Studiu tehnic zonal privind influenţa exploatării asupra
cursului de apă - Plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie întocmite pe
suport topografic vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Vâlcea - Studiu geotehnic

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 303 din 25 mai 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 60 - 62
Nr.
crt.
1

Solicitant

Adresa
solicitant

2

Valabilitate
Amplasam
certificate
ent
de urbanism

Denumirea lucrării

3

4

1

Comuna
Suteşti

Suteşti,
Sat
Suteşti,
judet
Vâlcea,
C.P. 247670

2

Comuna
Ştefăneşti

3

Comuna
Ştefăneşti

5

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea comuna Suteşti,
infrastruct. legate de dezvol- Sat Boroşeşti
tarea şi adapt. agriculturii în
com Suteşti, Judeţul Vâlcea

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

6

7

24
luni

Protecţia mediului ; - Aviz Inspectoratul de Stat în Construcţii conform cap. V Metodologia emiterii avizului tehnic de către ISC, aprobată prin Ordinul comun al MDLPL ISC nr. 726/2007 respectiv, nr. 549/2007, cu modificările şi completările ulterioare

Ştefăneşti, Sat Modernizare drumuri agricole comuna
Ştefăneşti, judeţ în Comuna Ştefăneşti, Jud. Ştefăneşti
Vâlcea,
C.P. Vâlcea - Faza D.A.L.I.
C.P. 247685
247685

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 - Studiu geotehnic

Ştefăneşti, Sat
,,Modernizare
drumuri comuna
Ştefăneşti judet comunale şi vicinale în Ştefăneşti,
Vâlcea,
C.P. comuna Ştefăneşti, judeţul C.P. 247685
247685
Vâlcea"

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 MDLPLISC nr. 726/2007, respectiv 549/2007, cu modificările şi completările ulterioare - Aviz
Administrator drum judeţean - Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie - Serviciul circulaţie Aviz Administratori reţele de utilităţi(energie electrică, apă potabilă, canalizare) - Acord
deţinători de teren exprimat in formă autentică ( în cazul în care se afectează proprietăţi
private) - Expertiză tehnică - Referat verificator conform L 10/1995 - Studiu geotehnic
verificat la cerinţa Af - Plan de încadrare in zonă şi plan de situaţie intocmite pe suport
topografic vizate la Oficiul de Cadastru şi Publicit Imobiliară Vâlcea

Preşedinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 304 din 25 mai 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 59 - 59
Nr.
crt.
1
1

Solicitant
2
Comuna
Stoileşti

Adresa
solicitant
3
Stoileşti
Vâlcea,
C.P. 247645

Denumirea lucrării

Amplasament

4

5

judet Studiu de fezabilit pt. îmbunătăţirea şi dezvolt. comuna
Stoileşti,
infrastructurii legate de dezvoltarea şi Sat Vlăduleşti Malu
adaptarea agriculturii Măsura 125a2, Drum de
exploataţie agricolă De Vlăduleşti - Tituleşti Malu- Obogeni, com. Stoileşti, Judeţul Vâlcea
Preşedinte,
ION CÎLEA

47

Valabilitate
certificate
de urbanism
6
24
luni

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire
7
Protecţia mediului; - Aviz Inspectoratul de Stat în Construcţii
conform cap. V - Metodologia emiterii avizului tehnic de către
ISC, aprobată prin Ordinul comun al MDLPL - ISC nr. 726/2007
respectiv, nr. 549/2007, cu modificările şi completările ulterioare

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 305 din 25 mai 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 63 - 63
Nr.
Solicitant
crt.
1

Adresa
solicitant

2

1

Denumirea lucrării

Amplasament

4

5

3

Comuna
Păuşeşti

Păuşeşti,
Păuşeşti
Vâlcea

Valabilitate
certificate
de urbanism

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

6

Sat MODERNIZARE DRUMURI AGRI- com Păuşeşti, Sat Văleni,
judet COLE în comuna Păuşeşti, Judeţul Barcanele,
Păuşeşti
Vâlcea – faza studiu de fezabilitate Otăsău şi Păuşeşti

24
luni

7
Protecţia mediului ; - Aviz Inspectoratul de Stat în Construcţii conform
cap. V - Metodologia emiterii avizului tehnic de către ISC, aprobată prin
Ordinul comun al MDLPL - ISC nr. 726/2007 respectiv, nr. 549/2007, cu
modificările şi completările ulterioare

Preşedinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 310 din 26 mai 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 64 - 66
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

comuna Perişani,
S.C. Hidro - Bucureşti, Str. B-dul Amenajare
Este S.R.L.
Basarabia, Nr. 68
hidro-energetică C.P. 247480
a
pârâului
Topolog
Chemp
Topolog I

12
luni

Sănătatea populaţiei ; Protecţia mediului ; - Aviz de amplasament şi de gospodărire a
apelor - Aviz Stat Major General M.Ap.N. -Aviz Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de
Vânătoare Râmnicu Vâlcea - Aviz Direcţia Silvică Râmnicu Vâlcea - Aviz S.C.CEZ Distribuţie
Râmnicu Vâlcea - Aviz Hidroelectrica S.A. - Acord notarial exprimat în formă autentică al
deţinătorilor de teren - Extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de
informare, actualizat la zi. - Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea pentru
scoaterea terenului din agricol, forestier (după caz) - Aviz administrator drum forestier de acces
- Referat verificator proiect conform Legii nr. 10/1995 republicată - Studiu geotehnic verificat la
cerinţa Af. - Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă întocmite pe suport topografic cu
evidenţierea proprietarilor de teren, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicit. Imobiliară Vâlcea.

2

S.C. Hidro Bucureşti judet
Amenajare
comuna Perişani,
Este S.R.L.
, Sect. 2, Str. B-dul hidroenergetică C.P. 247480
Basarabia, Nr. 68
a
pârâului
Topolg - Chemp
Topolog II

12
luni

Sănătatea populaţiei ; Protecţia mediului ; - Aviz de amplasament şi de gospodărire a
apelor - Aviz Stat Major General M.Ap.N. -Aviz Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de
Vânătoare Râmnicu Vâlcea - Aviz Direcţia Silvică Râmnicu Vâlcea - Aviz S.C.CEZ Distribuţie
Râmnicu Vâlcea - Aviz Hidroelectrica S.A. - Acord notarial exprimat în formă autentică al
deţinătorilor de teren - Extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de
informare, actualizat la zi. - Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea pentru
scoaterea terenului din agricol, forestier (după caz) - Aviz administrator drum forestier de acces
- Referat verificator proiect conform Legii nr. 10/1995 republicată - Studiu geotehnic verificat la
cerinţa Af. - Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă întocmite pe suport topografic cu
evidenţierea propriet. de teren, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea.

48

3

S.C. Hidro Bucureşti judet Amenajare
comuna Perişani,
Este S.R.L.
, Sect. 2, Str. B-dul hidroenergetică C.P. 247480
Basarabia, Nr. 68
a
pârâului
Topolog
Chemp III

12
luni

Sănătatea populației ; Protecția mediului ; - Aviz de amplasament şi de gospodărire a
apelor - Aviz Stat Major General M.Ap.N. -Aviz Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de
Vânătoare Râmnicu Vâlcea - Aviz Direcţia Silvică Râmnicu Vâlcea - Aviz S.C.CEZ Distribuţie
Râmnicu Vâlcea - Aviz Hidroelectrica S.A. - Acord notarial exprimat în formă autentică al
deţinătorilor de teren - Extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de
informare, actualizat la zi. - Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea pentru
scoaterea terenului din agricol, forestier (după caz) - Aviz administrator drum forestier de acces
- Referat verificator proiect conform Legii nr. 10/1995 republicată - Studiu geotehnic verificat la
cerinţa Af. - Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă întocmite pe suport topografic cu
evidenţierea propriet. de teren, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea.
Preşedinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 311 din 26 mai 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 67 - 69
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

Comuna
Măldăreşti

Măldăreşti, Sat INFIINŢARE REŢEA PUBLICĂ comuna Măldăreşti, Sat
Măldăreşti judet DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN Măldăreşti, Măldăreştii
Vâlcea,
C.P. COMUNA
MĂLDĂREŞTI, de Jos, Telecheşti
247370
JUDEŢUL VÂLCEA - FAZA S.F.

25
luni

Protecţia mediului ; - Aviz de gospodărirea apelor - de principiu
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

2

Comuna
Măldăreşti

Măldăreşti , Sat MODERNIZARE
DRUMURI comuna Măldăreşti , Sat
Măldăreşti judet AGRICOLE
în
comuna Măldăreşti Telecheşti
Vâlcea,
C.P. Măldăreşti, Judeţul Vâlcea –
247370
faza studiu de fezabilitate

24
luni

Protecţia mediului ; - Aviz Inspectoratul de Stat în Construcţii conform
cap. V - Metodologia emiterii avizului tehnic de către ISC, aprobată prin
Ordinul comun al MDLPL - ISC nr. 726/2007 respectiv, nr. 549/2007, cu
modificările şi completările ulterioare

3

Comuna
Măldăreşti

Măldăreşti,
Sat
Măldăreşti
judet
Vâlcea,
C.P. 247370

24
luni

Protecţia mediului ; - Aviz Inspectoratul de Stat în Construcţii conform cap. V
- Metodologia emiterii avizului tehnic de către ISC, aprobată prin Ordinul
comun al MDLPL - ISC nr. 726/2007 respectiv, nr. 549/2007, cu modificările
şi completările ulterioare - Aviz de gospodărirea apelor - de principiu

infiinţarea reţelei publ. de apă
uzată–canaliz, staţie de epurare
în com măldăreşti, jud Vâlcea faza studiu de fezabilitate

comuna Măldăreşti, Sat
Măldăreşti, Măldăreşti
de jos, Telecheşti, C.P.
247370

Preşedinte,
ION CÎLEA

49

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 312 din 27 mai 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 70 - 71
Nr.
crt.
1

Solicitant

Adresa
solicitant

2

1

Comuna
Frânceşti

2

Comuna
Frânceşti

Denumirea lucrării

3
Frânceşti,
Frânceşti
Vâlcea

4

Amplasament

Valabilitate
certificate
de urbanism

5

6

Sat
Sistem
integrat
de
comuna
judet alimentare cu apă în comuna Frânceşti
Frânceşti , judeţul Vâlcea Studiu de fezabilitate

judet Vâlcea

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

Sistem
integrat
de
comuna
canalizare apă uzată menajeră Frânceşti
în comuna Frânceşti, judeţul
Vâlcea - Studiu de fezabilitate

7

24
luni

Protecţia mediului ; - Aviz Inspectoratul de Stat în Construcţii conform cap. V Metodologia emiterii avizului tehnic de către ISC, aprobată prin Ordinul comun al
MDLPL - ISC nr. 726/2007 respectiv, nr. 549/2007, cu modificările şi completările
ulterioare - Aviz de gospodărirea apelor - de principiu

24
luni

Protecţia mediului ; - Aviz Inspectoratul de Stat în Construcţii conform cap. V Metodologia emiterii avizului tehnic de către ISC, aprobată prin Ordinul comun al
MDLPL - ISC nr. 726/2007 respectiv, nr. 549/2007, cu modificările şi completările
ulterioare - Aviz de gospodărirea apelor Vâlcea - de principiu

Preşedinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 316 din 30 mai 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 72 - 72
Nr.
crt.
1
1

Solicitant
2

Adresa
solicitant
3

Denumirea lucrării
4

Comuna
Zătreni,
Sat ,,MODERNIZARE DRUMURI
Zătreni
prin Zătreni - Vâlcea, DE EXPLOATAŢIE AGRICOPrimar Liţoiu C.P. 247775
LĂ"-faza studiu de fezabilitate
Constantin

Amplasament

Valabilitate
certificate
de urbanism

5

6

Com. Zătreni,Sat Olteţu,
Săscioara,
Zătreni,
Butanu, Stanomiru,
C.P. 247755

24
luni

Preşedinte,
ION CÎLEA

50

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire
7
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 VâlceaServiciul Poliţiei Rutiere Vâlcea - Aviz Administratori drumuri (D.N. şi D.J.)

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa nr. 1 la Dispoziţia nr. 321 din 1 iunie 2011

LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... nterval: 12 - 12
Nr.
crt.

Solicitant

1
1

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

3

4

2
Comuna Vaideeni

Valoare
-lei5

Vaideeni, Sat Vaideeni judet
Amenajare de marcaje turistice, refugii turistice
Vâlcea, C.P. 247725
de utilitate publică, înfiinţarea şi amenajarea de
trasee tematice

237.818

Durată
de
Observaţii
execuţie

Amplasament
6

7

comuna Vaideeni, Costeşti şi
Malaia

8

24
luni

Preşedinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa nr. 2 la Dispoziţia nr. 321 din 1 iunie 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 73 - 73

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

2

3

4

5

1
1

S.C. Romelectro S.A.
reprezentant Ionescu Mihai

Valabilitate
certificate
de urbanism
6

prin Bucureşti judet, Sect.2, Str. Încheiere convenţie pentru instituirea dreptului de uz şi comuna
Voineasa,
B-dul Lacul Tei, Nr. 1-3
servitute între S.C.Romelectro S.A.şi CEZ Distribuţie S.A. Voineasa, C.P. 247750

Sat

12
luni

Avize şi
acorduri
pentru
autorizaţia
de construire
7
Protecţia
mediului ;

Preşedinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 324 din 3 iunie 2011

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

Interval: 74 - 74

Solicitant
2
Consiliul Jud.
Vâlcea
prin
Preşedinte Ion
Cîlea

Adresa
solicitant
3
Râmnicu
Vâlcea
jud. Vâlcea, Str. Gral
Praporgescu,
nr. 1

Denumirea lucrării
4

Amplasament

Valabilitate
certificate
de urbanism

5

REABILITARE D.J.649 D.N.67 orasul
Băile
– BĂILE GOVORA- PIETRARI, Govora şi com
Km 5+600 – 8+800, localităţile Pietrari

6
24
luni

Băile Govora şi Pietrari, jud.
Vâlcea

51

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire
7
Alimentare cu apă; Protecţia mediului; - Aviz Inspect. de Stat în Constr. conf. cap. V Metodologia emiterii avizului tehnic de către ISC, aprobată prin Ordinul comun al
MDLPL - ISC nr. 726/2007 respectiv, nr. 549/2007, cu modificările şi completările
ulterioare - Acord Inspect. Terit. în Constr. Vâlcea - Aviz Inspect. de Poliţie al jud.
Vâlcea - Serviciul Poliţiei Rutiere Vâlcea - Studiu geotehnic - Referat verificator

proiect conform Legii nr.10/1995 republicată - Plan de îcadrare în zonă şi plan de
situaţie întocmite pe suport topografic vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea

Preşedinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 328 din 6 iunie 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 75 - 76
Nr.
crt.
1

Solicitant

Adresa
solicitant

2

Denumirea lucrării

Amplasament

4

5

3

EXTINDERE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN
COM. AMĂRĂŞTI, jud VÂLCEA –
faza studiu de fezabilitate

Valabilitate
certificate
de urbanism

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

6

7

1

COMUNA
Amărăşti,
AMĂRĂŞTI - prin Sat Amărăşti
Primar
Drăghici judet Vâlcea
Constantin

comuna
Amărăşti,
Sat
Amărăşti
şi
Nemoiu,
C.P. 247015

24
luni

Protecţia mediului ; - Aviz Inspect. de Stat în Constr. conf. cap. V Metodologia emiterii avizului tehnic de către ISC, aprobată prin Ordinul
comun al MDLPL - ISC nr. 726/549/2007, cu modifc. ulterioare Avize de
principiu : - Aviz Inspect. pt. Situaţii de Urgenţă - Aviz de gospodărire a
apelor - Aviz Dir. de Sănătate Publică Vâlcea

2

Amărăşti,
COMUNA
Amărăşti, Sat EXTINDERE SISTEM CENTRALI-ZAT comuna
AMĂRĂŞTI - prin Amărăşti judet DE CANALIZARE ŞI EPU-RARE APE Satele Amărăşti şi
UZATE MENAJERE ÎN COMUNA Nemoiu
Primar
Drăghici Vâlcea
AMĂRĂŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA faza
Constantin
studiu de fezabilitate

24
luni

Protecţia mediului ; - Aviz Inspectoratul de Stat în Construcţii conform
cap. V - Metodologia emiterii avizului tehnic de către ISC , aprobată prin
Ordinul comun al MDLPL - ISC nr. 726/549/2007, cu modifcările ulterioare
Avize de principiu : - Aviz de gospodărire a apelor - Aviz Direcţia de
Sănătate Publică Vâlcea

Preşedinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa nr. 1 la Dispoziţia nr. 336 din 10 iunie 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 77 - 78
Nr.
crt.
1
1

Solicitant
2

Adresa
solicitant
3

Denumirea
lucrării

Amplasament

4

5

S.C.CEZ
Râmnicu
Vâlcea
R2 Deviere LEA
comuna
DISTRIBUŢIE
jud. Vâlcea, Str. 20kv
Horezu- Cernişoara
şi
prin S.C.POWER Ştirbei Vodă,Nr. 7
Copăceni,
st.93-94, comuna Oteşani

Valabilitate
certificate
de urbanism
6
12
luni

52

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire
7
Protecţia mediului ; - Acord notarial exprimat în formă autentică al deţinătorilor de
teren afectaţi de lucrările propuse - Studiu geotehnic - Referat verificator proiect conform
Legii nr.10/1995 republicată - Plan de îcadrare în zonă şi plan de situaţie întocmite pe

DESIGN S.R.L.
2

Consiliul
Judeţean Vâlcea

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

suport topografic vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

Reabilitare D.J.703P comuna Racoviţa
Racoviţa-Titeşti,
km şi comuna Titeşti
3+528 - km 8+528,
L=5km,judeţul
Vâlcea,

24
luni

Alimentare cu apă ; Telefonizare ; Protecţia mediului ; - Aviz Inspectoratul de Stat în
Construcţii conform cap.V-Metodologia emiterii avizului tehnic de către 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 - Aviz
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea - Serviciul Poliţiei Rutiere Vâlcea - Studiu
geotehnic - Referat verificator proiect conform Legii nr.10/1995 republicată - Plan de
îcadrare în zonă şi plan de situaţie întocmite pe suport topografic vizate de Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

Preşedinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa nr. 2 la Dispoziţia nr. 336 din 10 iunie 2011

LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 13 - 15
Nr.
crt.
1

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

2

3

4

5

6

1

STANCA PAVEL ADRIAN

Avrig judet Sibiu, Str. Cloşca

,,HALĂ CIUPERCĂRIE" (construcţie provizorie cu
durata de existenţă conform contract de comodat)

74.100

2

SC CEZ DISTRIBUŢIE prin Râmnicu Vâlcea judet Vâlcea,
Îmbunătăţire nivel de tensiune reţea joasă
SC POWER DESIGN SRL
Str. Ştirbei Vodă, Nr. 7
tensiune aferentă PTCZ Uzină, PTA Capul Dealului,
localitatea Drăgăşani, judeţul Vâlcea

126.530

3

SC CEZ DISTRIBUŢIE prin RM.VÂLCEA judet VÂLCEA,
SC POWER DESIGN SRL
Str. Ştirbei Vodă, Nr. 7

,,Modernizare L.E.A.110kv. Căzăneşti-Stupărei"

Preşedinte,
ION CÎLEA

53

389523

Durată
de
Observaţii
execuţie
7

comuna Cernişoara, Sat
Modoia, C.P. 247098

6
luni

municipiul Drăgăşani
comuna Suteşti

şi

24
luni

municipiul Rm.Vâlcea şi
comuna
Mihăeşti,
Sat
Stupărei

24
luni

8

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 341 din 21 iunie 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 79 - 79
Nr
.
crt.
1
1

Solicitant

Adresa
solicitant

2
Intreprinderea
individuală
Haralambiade
Valentin

Denumirea
lucrării

3
Galicea, Sat
Cocoru judet
Vâlcea, C.P.
247205

4

Amplasament

Valabilitate
certificate
de urbanism

5

,,Introducere
în
intravilan a unei
suprafete de 5.000
mp.
în
scopul
construirii
unei
pensiuni turistice"

comuna
Galicea, Sat
Cocoru,
C.P. 247205

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

6
12
luni

7
Alimentare cu energie electrică ; Sănătatea populaţiei ; Protecţia mediului ; - Aviz Ministerul
Turismului - Aviz Consiliul Local al comunei Galicea - Aviz Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară pentru scoaterea din circuitul agricol - Aviz Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor
Funciare - Aviz de gospodărire a apelor - Aviz Transelectrica S.A. - Aviz Direcţia Judeţeana pentru
Cultură, Culte si Patrimoniu Naţional Vâlcea - Aviz Unic al Comisiei Tehnice de Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism - Aviz administrator drum parcelar - Studiu geotehnic - Pentru obţinerea
dreptului de construire,conform Legii 350/2001, republicată , cu modificările şi completările
ulterioare,se va elabora Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z.) pentru introducerea suprafeţei de teren în
intravilan, în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de structura specializată condusă de
arhitectul şef din cadrul consiliului judeţean şi aprobat Preşedintele Cosiliului Judeţean Vâlcea.
Preşedinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 342 din 23 iunie 2011

LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 16 - 17
Nr.
crt.
1

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

2

3

4

5

6

1

Comuna
Voineasa

Voineasa judet
C.P. 247750

Vâlcea,

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT ÎN
STAŢIUNEA TURISTICĂ VOINEASA - JUDEŢUL VÂLCEA

2

S.C.
AUTORO S.R.L.

Râmnicu Vâlcea judet Amenajare iaz piscicol prin exploatarea balastului din terasă,
Vâlcea,Str.Ostroveni,Nr. 7 localitatea Nicolae Bălcescu, Judeţul Vâlcea. (Construcţie cu
durată de existenţă limitată conform contractului de închiriere)
Preşedinte,
ION CÎLEA

54

Durată
de
execuţie
7

43.857.000

comuna Voineasa, Sat
Voineasa - Zona Obârşia
Lotrului - Mioarele

36
luni

157192

comuna Nicolae Bălcescu

12
luni

Observaţii
8

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa nr. 1 la Dispoziţia nr. 349 din 29 iunie 2011

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 18 - 21
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

2

3

4

5

6

1

Durată
de
Observaţii
execuţie
7

1

S.C. Oltchim S.A.

Râmnicu Vâlcea judet
Traversare cursuri de ape-conducte de
Vâlcea,Str. Uzinei, Nr. 1 etilenă şi propilenă peste pârâul Govora în
comuna Mihăeşti, judeţul Vâlcea

200.000,0

comuna Mihăeşti,
Sat
Stupărei,
C.P.
247375

12
luni

2

S.C. Electromontaj

Sibiu judet Sibiu, C.P.
Alimentare cu energie electrică a
550245,
Str.
Aleea sistemului de spălare hidraulică a bazinului
Infanteriştilor, Nr. 1
compensator al MHC Voineasa III, loc.
Voineasa, judeţul Vâlcea

23.430,00

comuna Voineasa, Sat
Voineasa,
C.P. 247750

3
luni

3

S.C. CEZ Distribuţie S.A. Craiova judet Dolj, C.P. Îmbunătăţire nivel de tensiune reţea joasă
Craiova
200581,Str.Brestei,Nr. 2 tensiune aferentă PTA Păsculeşti, PTA
Găgeni, comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea

463.050

comuna Lădeşti, Sat
Păsculeşti şi Găgeni

24
luni

4

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

1.494.884,00 comuna Olanu, Sat
Cioboţi, Casa Veche,
Drăgioiu, Stoicăneşti

36
luni

8
Regim de Urgenţă

Preşedinte,
ION CÎLEA
Anexa nr. 2 la Dispoziţia nr. 349 din 29 iunie 2011

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 80 - 82
Nr.
crt.

Solicitant
1
1

2

Adresa
solicitant
3

Comuna
Ioneşti judet
Ioneşti
prin Vâlcea,
Neagoie
C.P. 247270
Constantin
Primar

Denumirea
lucrării

Amplasament

4

5

Valabilitate
certificate
de urbanism
6

Modernizare
şi comuna
Ioneşti,
asfaltare D.C. 103, Sat Ioneşti
L=1,626Km, l=4,00m;
D.C.106,
L=0,773Km, l=5,00m

24
luni

55

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire
7
Alimentare cu energie electrică ; Protecţia mediului ; Aviz Inspectoratul de Stat
în Construcţii conform cap.V- Metodologia emiterii avizului tehnic de către ISC,
aprobată prin Ordinul comun al MDLPL - ISC nr. 726/2007 respectiv, nr. 549/2007,
cu modificările şi completările ulterioare - S.N.C.F.R. Regionala Căi Ferate Craiova
- Acord Inspectoratul Teritorial în Construcţii Vâlcea - Aviz Inspectoratul de Poliţie
al Judeţului Vâlcea - Serviciul Poliţiei Rutiere Vâlcea - Studiu geotehnic - Referat
verificator proiect conform Legii nr.10/1995 republicată - Plan de îcadrare în zonă şi
plan de situaţie întocmite pe suport topografic vizate de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea

2

3

Comuna
Galicea,
Sat
Galicea
prin Galicea
judet
primar Nafliu Vâlcea,
Ion
C.P. 247205

Refacere infrastructură rutieră comunală
afectată de inundaţiile
iunie-august
2010 - Faza S.F. -

C.N.A.D.N.R.
Craiova
judet
S.A - D.R.D.P. Dolj,
Craiova
C.P.
200768,
Str. Calea Severinului, Nr. 17

"Modernizare D.N.64
Caracăl - Olăneşti, Km
2+200-59+310 şi Km
66+605 -114+ 680" pe
teritoriul administrativ
al
jud
Vâlcea.
Prezentul certificat de
urbanism este însoţit
de anexele nr.1-6.

comuna Galicea,
Sat Galicea, Teiu,

24
luni

Protecţia mediului; -Aviz Inspectoratul de Stat în Constr. conf. cap. V - Metodologia
emiterii avizului tehnic de către ISC, aprobată prin Ordinul comun al MDLPL - ISC
nr. 726/2007 respectiv, nr. 549/2007, cu modificările şi completările ulterioare -Aviz
de gospodărire a apelor, de principiu -Studiu geotehnic verificat la cerinţa Af Planul de situaţie şi planul de îcadrare în zonă întocmite pe suport topografic

24
luni

Alimentare cu apă; Canalizare; Alimentare cu energie electrică; Gaze naturale;
Telefonizare ; Protecţia mediului ; -Aviz Inspect. de Stat în Constr. conf. cap. V Metodologia emiterii avizului tehnic de către ISC, aprobată prin Ordinul comun al MDLPL
- ISC nr. 726/2007 respectiv, nr. 549/2007, cu modificările şi completările ulterioare -Aviz
de gospodărire a apelor -Acord Inspectoratul Teritorial în Construcţii Vâlcea -Aviz
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea - Serviciul Circulaţie - Aviz Stat Major General
M.Ap.N. - Acord exprimat în formă autentică al deţinăt. de teren, dacă la executarea
lucrărilor se afect. Propriet. private -Studiu geotehnic verificat la cerinţa Af -Referat
verificator conf. Legii nr. 10/1995 -Planul de sit. şi planul de îcadrare în zonă întocmite
pe suport topografic vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

Bratia Deal, Cremenari,Dealu Mare,
C.P. 247205

municipiul
Râmnicu Vâlcea,
oraşul Băbeni şi
comunele:
Prundeni, Orleşti,
Ioneşti şi Mihăeşti

Preşedinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 352 din 30 iunie 2011

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 83 - 84
Nr.
crt.

Solicitant
1

2

Adresa
solicitant
3

Denumirea lucrării

Amplasament

4

Valabilitate
certificate
de urbanism

5

6

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire
7

1

S.C.
APAVIL
S.A.

Rm.Vâlcea
judeţ Vâlcea,
C.P. 240591,
Str. Carol I,
Nr. 3-5

,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă
şi apă uzată în Judeţul Vâlcea" Faza studiu de
fezabilitate (prezentul certificat de urbanism
este însoţit de anexele nr.1-nr.10 şi înlocuieşte
certifi-catul de urbanism nr.102 din 12.07. 2010,
datorită modificării regimului juridic al supraf.
afectate de lucrările propuse, avizele şi
acordurile obţinute ramânând valabile)

municipiul Rm. Vâlcea, Drăgăşani, oraşele Brezoi, Călimăneşti, Ocnele Mari,
Băbeni,
Bălceşti,
Băile Olăneşti, com.
Mihăeşti si Păuşeşti
Măglaşi

24
luni

Protecţia mediului ; Avize de principiu: - 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 - Aviz administratori
reţele utilităţi - Aviz administratori drumuri - Aviz Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă - Aviz Direcţia de Sănătate Publică Aviz de gospodărire a Apelor Expertiză tehnică Studiu geotehnic

2

Comuna
Nicolae
Bălcescu

Nicolae
Refacere infrastructură rutieră comunală
Bălcescu, Sat afectată de inundaţiile iunie-august 2010, în
Rotărăşti judet comuna Nicolae Bălcescu, Judeţul Vâlcea Vâlcea
Faza S.F. - .

comuna
Nicolae
Bălcescu, Sat Dosu
Râului,
Rotărăşti,
Valea Viei, Mângureni, Corbii din Vale
şi Valea Bălcească

24
luni

Protecţia mediului; - Aviz Inspect. de Stat în Constr conf. cap. V Metodologia emiterii avizului tehnic de catre ISC , aprobata prin
Ordinul comun al MDLPL - ISC nr. 726/2007 respectiv , nr.
549/2007,cu modific. şi complet. ulterioare - Aviz de gospod. a
Apelor (aviz de principiu) -Studiu geotehnic -Planul de sit. şi pl. de
încadr. în zonă întocm. pe suport topografic

Preşedinte,
ION CÎLEA

56

