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HOTĂRÂRI
HOTĂRÂREA nr. 1 din 28 ianuarie 2014, privind rectificarea Bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea şi a Bugetului Centrului
de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti, pe anul 2013
HOTĂRÂREA nr.2 din 28 ianuarie 2014, privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcţionare,
înregistrat la data de 31 decembrie 2013
HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 ianuarie 2014, privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.146 din 28 noiembrie 2013,
privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale ’’CET GOVORA’’ S.A. Râmnicu Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 4 din 28 ianuarie 2014, privind modificarea poziţiilor nr.030, 074, 094, 102, 111 şi 116 din Anexa nr.1, precum şi a
poziţiilor nr.040, 102,111 şi 116 din Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012,privind aprobarea
Programului de transport public judeţean prin curse regulate, în judeţul Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 5 din 28 ianuarie 2014, privind actualizarea tarifelor pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării
transportului public de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Vâlcea, pentru anul 2014
HOTĂRÂREA nr. 6 din 28 ianuarie 2014, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 7 din 28 ianuarie 2014, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 8 din 28 ianuarie 2014, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Județene de
Evidență a Persoanelor Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 9 din 28 ianuarie 2014, privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, faza “Studiu de fezabilitate”, pentru
obiectivul de investiţii „Refacere podeţe pe DJ 643 B km.20+950, km.26+300 şi km.31+100”, judeţul Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 10 din 28 ianuarie 2014, privind punerea la dispoziţie a unor suprafeţe de teren aflate în domeniul public al judeţului
Vâlcea şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea pentru implementarea proiectului ”Neutralizarea deşeurilor medicale
periculoase rezultate din activitatea spitalicească”
HOTĂRÂREA nr. 11 din 7 februarie 2014, privind aprobarea:
1. Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea şi a numărului de personal
şi fondul aferent salariilor de bază din aparatul de specialitate şi din instituţiile şi serviciile publice finanţate din bugetul local, pe anul
2014 şi estimările pe anii 2015 - 2017;
2. Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015 - 2017;
3. Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local, precum şi a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor
de bază, pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015 - 2017;
4. Bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi a numărului de personal şi a fondului aferent
salariilor de bază pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015 - 2017;
5. Bugetului imprumutului intern şi a Listei obiectivelor de investiţii finanţate din imprumutul intern, pe anul 2014;
6. Repartizării pe culte a numărului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015 - 2017.
HOTĂRÂREA nr. 12 din 7 februarie 2014, privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetelor instituţiilor
publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Bugetului împrumuturilor interne,pe perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013
HOTĂRÂREA nr. 13 din 7 februarie 2014, privind nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica în anul 2014
HOTĂRÂREA nr. 14 din 7 februarie 2014, privind stabilirea contribuţiei lunare datorate Centrului de Asistenţă Medico - Socială
Lădeşti,de persoanele internate sau susţinătorii legali, după caz, în anul 2014
HOTĂRÂREA nr. 15 din 7 februarie 2014, privind majorarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii serviciilor de
asistenţă medico – socială din Centrul de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti
HOTĂRÂREA nr. 16 din 7 februarie 2014, privind modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 18 din
26.02.2010 privind înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Vâlcea, cu modificările ulterioare
HOTĂRÂREA nr. 17 din 7 februarie 2014, privind darea în administrarea Tribunalului Vâlcea a unor spaţii în suprafaţă de 80,02 mp,
situate la etajul III în imobilul „Centrul Militar Judeţean” din strada Maior V.Popescu nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparţine
domeniului public al judeţului Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 18 din 7 februarie 2014, privind darea în administrarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea a unor spaţii în
suprafaţă de 80,02 mp, situate la etajul III în imobilul „Centrul Militar Judeţean” din strada Maior V. Popescu nr.8, municipiul Râmnicu
Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea
DISPOZIŢII
DISPOZIŢIA nr. 6 din 13 ianuarie 2014, privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui domnului UNGUREANU DOMEL în
DANIEL
DISPOZIŢIA nr. 7 din 13 ianuarie 2014, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei TRAŞCĂ
ELENA-RALUCA în MANDA
DISPOZIŢIA nr. 11 din 16 ianuarie 2014, privind emiterea unei autorizaţii de construire
DISPOZIŢIA nr. 12 din 17 ianuarie 2014, privind emiterea unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 13 din 20 ianuarie 2014, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului RĂDUŢ
ILARIAN în MARIN
DISPOZIŢIA nr. 17 din 23 ianuarie 2014, privind emiterea a două certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 19 din 24 ianuarie 2014, privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 29 ianuarie
00
2014, ora 10
DISPOZIŢIA nr. 32 din 30 ianuarie 2014, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului CEAUŞOIU
IONUŢ-DANIEL în ANCUŢA
DISPOZIŢIA nr. 33 din 30 ianuarie 2014, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei CĂCĂREAZĂ
DANIELA în IONESCU
DISPOZIŢIA nr. 37 din 31 ianuarie 2014, privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 7 februarie
2014, ora 10
DISPOZIŢIA nr. 41 din 5 februarie 2014, privind emiterea unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 44 din 6 februarie 2014, privind emiterea a trei certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 52 din 17 februarie 2014, privind emiterea unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 53 din 17 februarie 2014, privind prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 57 din 18 februarie 2014, privind emiterea unei autorizaţii de construire şi a două certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 58 din 19 februarie 2014, privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui minorei VLĂDAN RALUCAVASILICA în RALUCA
DISPOZIŢIA nr. 59 din 26 februarie 2014, privind emiterea unei autorizaţii de construire şi a patru certificate de urbanism
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea şi a
Bugetului Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti, pe anul 2013
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 ianuarie 2014, 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.190 din 9 ianuarie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.191 din 9 ianuarie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 53 din 9 aprilie 2013, privind aprobarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei
obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea şi a numărului de personal şi fondul aferent salariilor de bază din aparatul de specialitate şi
din instituţiile şi serviciile publice finanţate din bugetul local, pe anul 2013 şi estimările pe anii 2014 – 2016, Programului lucrărilor de întreţinere şi
reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2013 şi estimările pe anii 2014 – 2016, Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local,
precum şi a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de bază, pe anul 2013 şi estimările pe anii 2014 – 2016, Bugetelor instituţiilor
publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de bază pe anul 2013 şi estimările pe
anii 2014 – 2016, Bugetului imprumuturilor interne şi a Listelor obiectivelor de investiţii finanţate din imprumuturi interne, pe anul 2013, Repartizării
pe culte a numărului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2013 şi estimările pe anii 2014 – 2016, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare,
ale art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se rectifică Bugetul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.53 din 9 aprilie 2013,
cu modificările ulterioare, potrivit anexelor* nr.1.1 şi 1.2.
Art.2 Se rectifică Bugetul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.53 din 9
aprilie 2013, cu modificările ulterioare, potrivit anexelor nr.2.1 şi 2.2.
Art.3 Anexele nr.1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Spitalului
Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene 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 ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 1 din 29 ianuarie 2014

*Anexele la Hotărâri şi Dispoziții se pot consulta în prezentul Monitor Oficial sau pe site-ul www.cjvalcea.ro
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului
secţiunii de funcţionare, înregistrat la data de 31 decembrie 2013
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 ianuarie 2014, 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.193 din 9 ianuarie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.194 din 9 ianuarie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile pct.4.14.3, lit.”b” din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013, aprobate prin
Ordinul viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice şi ministrului delegat pentru buget, nr.2020/2013;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local înregistrat la data de 31 decembrie 2013, a deficitului secţiunii de
funcţionare, în valoare de 328.857,60 lei.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, precum şi
Şefului Administraţiei Judeţene 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 ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 2 din 29 ianuarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.146 din 28 noiembrie 2013,
privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale ’’CET GOVORA’’ S.A. Râmnicu Vâlcea
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Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 ianuarie 2014, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni din
totalul de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.1036 din 23 ianuarie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.1037 din 23 ianuarie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Văzând adresa S.C. ‘’CET GOVORA’’ S.A. Râmnicu Vâlcea înregistrată sub nr. 2221 din 23 ianuarie 2014;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1) lit.’’a’’, alin.(2) lit.’’d’’ şi art.102, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările ulterioare, ale art.113, lit.’’f’’ şi art.210, alin.(2) din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare,
ale art.14, lit.A, lit.g) şi o) şi art.28, alin.(7) şi (8) din Statutul S.C. ‘’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, cu modificările ulterioare, ale art.2, pct.2.2
lit.’’f’’ şi ‘’n’’ coroborate cu ale art.3 din Contractul de mandat al reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ‘’CET
Govora‘’ S.A. Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.47 din 29 martie 2013, precum şi cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr.1005/2002, privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acţiuni al S.C. ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea în
proprietatea privată a judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.146 din 28 noiembrie 2013, privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale ’’CET
GOVORA’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Majorarea capitalului social al S.C. ‘’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea se va face prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente,
de la 2,50 lei la 5,21 lei”.
2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.3 Articolul 10 din Statutul S.C. ‘’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
‘’ Articolul 10 Capitalul social
Capitalul social este în sumă de 51.684.111,75 lei, din care aport în numerar 26.883.674,25 lei şi aport în natură 24.800.437,50 lei, împărţit în
9.920.175 acţiuni nominative în valoarea nominală de 5,21 lei, fiecare, este vărsat în întregime şi este deţinut în întregime de judeţul Vâlcea în
calitate de acţionar unic, care îşi exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar prin Consiliul Judeţean Vâlcea. ’’
Art.II. Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, S.C. ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea precum şi doamnei Carmen Manuela Alexandrescu, reprezentantul
judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor
ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) lit.’’a’’ coroborate cu ale art. 98 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 3 din 29 ianuarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea poziţiilor nr.030, 074, 094, 102, 111 şi 116 din Anexa nr.1, precum şi a poziţiilor nr.040, 102, 111 şi 116
din Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, privind aprobarea Programului
de transport public judeţean prin curse regulate, în judeţul Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 ianuarie 2014, 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.877 din 21 ianuarie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.878 din 21 ianuarie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’d’’, alin.(5) lit.’’a’’ pct.13, pct.14, lit.’’c’’ şi art.104 alin.(6) lit.’’a’’ din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale art.16 alin.(1), alin.(4), art.17, lit.”c” din Legea serviciilor de
transport public local, nr.92/2007 şi cu cele ale art.4, lit.”b” şi art.17 lit.’’a’’, lit.’’d’’ şi lit.’’e’’ din Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei
Administrative, nr.353/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă modificarea poziţiilor nr.030, 074, 094, 102, 111 şi 116
din Anexa nr.1, precum şi a poziţiilor nr.040, 102, 111 şi 116 din Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie
2012, privind aprobarea Programului de transport public judeţean prin curse regulate, în judeţul Vâlcea, potrivit anexelor nr.1 şi nr.2.
Art.2 Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice şi Autorităţii
Rutiere Române – Agenţia Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 4 din 29 ianuarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind actualizarea tarifelor pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării transportului public
de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Vâlcea, pentru anul 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 ianuarie 2014, la care participă un număr de 31 consilieri judeţeni, din
totalul de 32 consilieri în funcţie;
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Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.15134 din 27 noiembrie 2013;
Luând în considerarea Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.15135 din 27 noiembrie 2013, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’d’’ şi alin.(5) lit.’’a’’ pct.14 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, coroborate cu cele ale art.5 şi art.17 alin.(2) din Legea serviciilor de transport public local, nr.92/2007, cu modificările
ulterioare, cu cele ale art.31 alin.(1) ind.1 şi art.35 alin.(3) din Normele de aplicare ale Legii nr.92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor
şi Reformei Administrative nr.353/2007;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă actualizarea tarifelor pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse
regulate speciale, în judeţul Vâlcea, pe anul 2014, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice şi Autorităţii
Rutiere Române A.R.R. – Agenţia Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,
cu modificările, 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. 5 din 29 ianuarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 ianuarie 2014, 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. 906 din 22.01.2014.
Luând în considerare Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, înregistrat sub nr. 907 din 22.01.2014,
precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Ţinând cont de adresa Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea nr. 147 din 20.01.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean
Vâlcea sub nr. 807 din 20.01.2014;
În conformitate cu prevederile art. 104 alin.(1) lit.a) şi lit. e), alin.(2) lit.a) şi alin.(6) lit. b) coroborate cu prevederile art. 91 alin.(1), lit.a) şi
alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările ulterioare şi art. 30 pct.30.2 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.
55/30.04.2007;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, potrivit anexelor nr. 1 şi nr. 2,
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 114 din 17 august 2011 privind
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea .
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri
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 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. 6 din 29 ianuarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2014, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni, din numărul
total de 32, în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 11406 din 10.09.2013;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, înregistrat la nr.11407 din
10.09.2013, 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, republicată, cu
modificările ulterioare precum şi cele ale Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale nr. 1096/2008
pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică ;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.10 din 27 ianuarie 2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Valcea.
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Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica, prezenta hotărâre, structurilor din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001,republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 7 din 29 ianuarie 2014
`
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 ianuarie 2014, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni, din
totalul de 32 în funcţie,
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 15752 din 9 decembrie 2013;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, înregistrat sub nr. 15753 din 9
decembrie 2013, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vâlcea, potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 96 din 30.06.2009, privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vâlcea,
Art. 3. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre structurilor funcţionale din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor 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 ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 8 din 29 ianuarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, faza “Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul
de investiţii „Refacere podeţe pe DJ 643 B km.20+950, km.26+300 şi km.31+100”, judeţul Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 ianuarie 2014, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni din
totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.796 din 20 ianuarie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.797 din 20 ianuarie 2014, 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
ulterioare, coroborate cu cele ale art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 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 „Refacere podeţe pe DJ 643 B
km.20+950, km.26+300 şi km.31+100”, 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 Generale 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 ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 9 din 29 ianuarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind punerea la dispoziţie a unor suprafeţe de teren aflate în domeniul public al judeţului Vâlcea
şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea pentru implementarea proiectului
”Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de
numărul total de 32 în funcţie.
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29.01.2014, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni din

Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 1001 din 23.01.2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr. 1002 din 23.01.2014 şi avizele comisiilor
de specialitate;
Având în vedere adresa Ministerului Sănătăţii nr. 3012/17.01.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea cu nr. 763/20.01.2014;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) litera “b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi cele ale ale Ordinului nr. 1415/3399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul
Programului operaţional sectorial "Mediu" 2007-2013;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă punerea la dispoziţie a două variante de amplasament, în suprafaţă de circa 80 mp, situate în strada Calea lui Traian nr.
201, aflate în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea pentru implementarea proiectului
”Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”, care va fi cofinanţat din Programul Operaţional
Sectorial (POS) Mediu 2007-2013, identificate conform planului de situaţie anexat.
Art. 2 - Se aprobă punerea la dispoziţie a trei variante de amplasament, în suprafaţă de circa 80 mp, situate în stada Remus Bellu nr. 3, aflate
în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea pentru implementarea proiectului ”Neutralizarea
deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”, care va fi cofinanţat din Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu
2007-2013, identificate conform planului de situaţie anexat.
Art. 3 – Amplasamentul pentru cele două locaţii ale proiectului va fi stabilit de Ministerul Sănătăţii în calitate de beneficiar al finanţării
nerambursabile.
Art. 3 - 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, Spitalului Judeţean de Urgenţă 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. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 10 din 29 ianuarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea:
1. Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea şi a numărului de personal şi fondul
aferent salariilor de bază din aparatul de specialitate şi din instituţiile şi serviciile publice finanţate din bugetul local, pe anul 2014 şi estimările pe
anii 2015 - 2017;
2. Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015 - 2017;
3. Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local, precum şi a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de bază, pe
anul 2014 şi estimările pe anii 2015 - 2017;
4. Bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de bază
pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015 - 2017;
5. Bugetului imprumutului intern şi a Listei obiectivelor de investiţii finanţate din imprumutul intern, pe anul 2014;
6. Repartizării pe culte a numărului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015 - 2017.
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 7 februarie 2014, 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. 756 din 20 ianuarie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.757 din 20 ianuarie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3) lit.’’a’’ şi alin.(6), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, ale art.4, art.5, alin.(1) şi (8) din Legea nr.356/2013, privind bugetul de stat, pe anul 2014, ale art.3, art.5, alin.(1), lit.”a”,
art.14, alin.(6), art.19, alin.(1), lit.”b”, art.26, alin.(4), art.32, alin.(1), art.35, alin.(1) şi art.39, alin.(3) din Legea privind finanţele publice locale,
nr.273/2006, cu modificările ulterioare, ale art.191, alin.(9) din Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare,
ale art.263, alin.(10) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările ulterioare, ale art.2, alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.82/2001,
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările
ulterioare, ale punctului 1, lit.’’c’’ din Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin
Ordinul ministrului sănătăţii nr.1043/2010, cu modificările ulterioare, ale Ordinului comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi
administraţiei publice şi viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal
aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ - teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, precum şi ale Deciziei
nr.1 din 14 ianuarie 2014 şi Deciziei nr.3 din 21 ianuarie 2014 ale Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/ 2001, republicată, cu modificările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2014, şi estimările pe anii 2015 - 2017, după cum urmează:
a) venituri în sumă de 495.121,83 mii lei, structurate pe capitole şi subcapitole, potrivit anexei nr.1;
b) cheltuieli în sumă de 495.121,83 mii lei, detaliate pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate potrivit anexelor nr.2, 2.1 – 2.28.
Art.2 (1) Se aprobă numărul de personal şi fondul aferent salariilor de bază din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, pe
anul 2014, potrivit anexei nr.2.1.1.
(2) Se aprobă numărul de personal şi fondul aferent salariilor de bază din instituţiile şi serviciile publice finanţate din bugetul local, pe anul
2014, potrivit anexelor nr.2.8.1, 2.12.1 şi 2.20.1.
Art.3 (1) Se aprobă lista obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe
anul 2014 şi estimările pe anii 2015 - 2017, potrivit anexei nr.3.
(2) Se aprobă lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, cu finanţare parţială sau integrală de
la bugetul local, pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015 - 2017, potrivit anexei nr. 3a.
Art.4 (1) Se alocă suma de 90,00 mii lei comunei Copăceni, pentru înfiinţarea unui lot demonstrativ plantat cu pomi fructiferi.
(2) Se alocă suma de 47,7 mii lei pentru acoperirea sumelor restante din anul 2013, în vederea decontării lucrărilor privind înfiinţarea unor
loturi demonstrative plantate cu pomi fructiferi, după cum urmează:
1. Comuna Guşoeni – suma de 10,0 mii lei;
2. Comuna Livezi – suma de 4,5 mii lei;
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3. Comuna Milcoiu - suma de 10,0 mii lei;
4. Comuna Mădulari – suma de 10,0 mii lei;
5. Comuna Nicolae Bălcescu - suma de 10,0 mii lei;
6. Comuna Stroeşti – suma de 3,2 mii lei.
Art.5 La unităţile de învăţământ special şi centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională care nu se încadrează în bugetul aprobat,
calculat potrivit reglementărilor legale în vigoare, degrevările parţiale de post/normă, prevăzute la art.263, alin.(10) din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011, cu modificările ulterioare, pot fi de până la 4 ore din normă/post didactic.
Art.6 (1) Din economiile înregistrate de unităţile de învăţământ special şi centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională la cheltuieli cu
bunuri şi servicii, se pot deconta cheltuieli cu naveta cadrelor didactice, pe perioada cursurilor, în limita distanţei de 50 km şi în limita sumei de 26
lei/cadru didactic/lună pentru distanţa de 3 km.
(2) Pentru distanţele ce depăşesc 3 km, până la 50 km, suma de 26 lei/cadru didactic/lună se suplimentează cu 2 lei pentru fiecare kilometru.
Art.7 (1) Se aprobă Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015 - 2017,
potrivit anexelor nr.4, 4.1 – 4.10.
(2) Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente ale drumurilor şi podurilor judeţene, prevăzute la alin.(1), se execută de către Regia Autonomă
Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea, în calitate de administrator al drumurilor şi podurilor judeţene, conform Hotărârii Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.106 din 22 decembrie 2000, cu modificările ulterioare.
Art.8 Se aprobă Bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local, precum şi numărul de personal şi fondul aferent salariilor de
bază, pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015 - 2017, potrivit anexelor nr.5, 5.1, 5.2, 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2, 8, 8.1, 8.2, 9, 9.1, 9.2, 10, 10.1, 10.2, 11,
11.1, 11.2, 12, 12.1, 12.2, 13, 13.1, 13.2, 14, 14.1 şi 14.2.
Art.9 Se aprobă bugetele instituţiilor publice sanitare cu paturi de interes judeţean, precum şi numărul de personal şi fondul aferent salariilor
de bază pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015 - 2017, potrivit anexelor nr.15, 15.1, 15.2, 16, 16.1, 16.2, 17, 17.1 şi 17.2.
Art.10 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, precum şi numărul de personal şi fondul
aferent salariilor de bază pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015 - 2017, potrivit anexelor nr.18, 18.1 şi 18.2.
Art.11 Se aprobă bugetul imprumuturilor interne şi Lista obiectivelor de investiţii finanţate din imprumuturi interne, pe anul 2014, potrivit
anexelor nr.19, 19.1 – 19.6, 20 şi 20a.
Art.12 Se aprobă repartizarea pe culte a numărului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015 - 2017,
potrivit anexei nr.21.
Art.13 Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.28, 3, 3a, 4, 4.1 – 4.10, 5, 5.1, 5.2, 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2, 8, 8.1, 8.2, 9, 9.1, 9.2, 10, 10.1, 10.2, 11, 11.1, 11.2,
12, 12.1, 12.2, 13, 13.1, 13.2, 14, 14.1, 14.2, 15, 15.1, 15.2, 16, 16.1, 16.2, 17, 17.1, 17.2, 18, 18.1, 18.2, 19, 19.1 – 19.6, 20, 20a şi 21, fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.14 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice, Instituţiei
Prefectului - Judeţul Vâlcea, precum şi Administraţiei Judeţene 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 ulterioare, cu un număr de 27 voturi pentru, 5 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. 11 din 7 februarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial
sau integral din venituri proprii şi a Bugetului împrumuturilor interne,pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 7 februarie 2014 la care participă un număr de 28 consilieri judeţeni din
numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.932 din 22 ianuarie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.933 din 22 ianuarie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) şi alin.(13) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare şi
cele ale Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor şi Ministrului Finanţelor Publice, nr.244/2651/2010, pentru aprobarea metodologiilor de
1
1
aplicare a prevederilor art.14, alin.(7), ale art.57, alin.(2 ) şi ale art.76 , alin.(1) lit. e) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă execuţia Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, la data de 31 decembrie 2013, potrivit anexei nr.1.
Art.2 Se aprobă execuţia Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, la data de 31 decembrie 2013, potrivit
anexei nr.2.
Art.3 Se aprobă execuţia Bugetului împrumuturilor interne, la data de 31 decembrie 2013, potrivit anexei nr.3.
Art.4 Se aprobă situaţia indicatorilor privind execuţia Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, la data de 31 decembrie 2013, potrivit anexei A.
Art.5 Anexele nr.1, 2, 3 şi A fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, precum şi
Administraţiei Judeţene 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 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 ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 12 din 7 februarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica în anul 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 7 februarie 2014, la care participă un număr de 28 consilieri judeţeni din
totalul de 32 în funcţie;

8

Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.1374 din 3 ianuarie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.1375 din 30 ianuarie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.292 şi art.295, alin.(6) şi Cap. XI “Facilităţi comune” din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările ulterioare, coroborate cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.1309/2012, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013, ale art.4 lit. ”a” din Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 36 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările ulterioare, ale art. 23 alin.(1) coroborat cu art.82 alin.(3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor în construcţii, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, ale Titlulului IX “Impozite şi
taxe locale”, pct. 140 alin. (2) Capitolul V, Titlului IX „Impozite şi taxe locale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, privind
Codul Fiscal aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale art.91, alin.(3), lit.”c” din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica în anul 2014, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica în anul 2014 este acelaşi cu cel aprobat în anul 2013 şi se încadrează nivelurile aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr.1309/2012.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcţionale din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 45, alin.(2), lit.”c”, coroborate cu cele ale art. 97 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.13 din 7 februarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind stabilirea contribuţiei lunare datorate Centrului de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti,
de persoanele internate sau susţinătorii legali, după caz, în anul 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 7 februarie 2014, la care participă un număr de 29 consilieri judeţeni din totalul
de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.1159 din 27 ianuarie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.1160 din 27 ianuarie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.1, alin.(1), art.7, alin.(1) şi (2) şi art.8 din Normele metodologice privind organizarea, funcţionarea şi
finanţarea unităţilor de asistenţă medico – sociale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.412/2003 şi ale art.5, alin.(3), lit.”b” din Ordonanţa
Guvernului nr.70/2002, privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se stabileşte contribuţia lunară datorată Centrului de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti de persoanele internate sau susţinătorii
legali, după caz, în anul 2014 în sumă de 676 lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Suma prevăzută la alin.(1) constituie venit propriu al Centrului de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti.
Art.2.(1) Beneficiarii serviciilor de asistenţă medico - socială care singuri sau împreună cu susţinătorii legali nu au venituri, nu datorează
contribuţie Centrului de Asistenţa Medico - Socială Lădeşti, iar decontarea serviciilor se va face de către acesta, în limita sumelor aprobate anual
prin buget.
(2) Pentru beneficiarii serviciilor de asistenţă medico - socială care nu dispun de venituri pentru plata integrală a contribuţiei datorate, inclusiv
cu partea neacoperită de susţinătorii legali, diferenţa neacoperită se va suporta din sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul Centrului de
Asistenţă Medico - Socială Lădeşti.
Art.3 Stabilirea persoanelor care nu datorează contribuţie, sau care, singure sau împreună cu susţinătorii legali, dispun de venituri insuficiente
pentru acoperirea integrală a contribuţiei, se face pe baza anchetei sociale efectuate de serviciul public de asistenţă socială de interes local din
cadrul unităţii administrativ - teritoriale sau, după caz de către persoana cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului
localităţii în care îşi are domiciliul persoana care urmează să fie internată.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, precum şi Centrului de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit.”c”, coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N TE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 14 din 7 februarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind majorarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii serviciilor
de asistenţă medico – socială din Centrul de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 7 februarie 2014, la care participă un număr de 28 consilieri judeţeni din totalul
de 32 în funcţie;
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Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.1086 din 24 ianuarie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.1087 din 24 ianuarie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.5, lit.”a”, pct.2 şi 3 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
ulterioare, ale 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 şi cele ale art.14 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Asistenţă Medico
- Socială Lădeşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.141 din 31 octombrie 2011, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se majorează cuantumul alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii serviciilor de asistenţă medico – socială din Centrul de Asistenţă
Medico - Socială Lădeşti de la 8,3 lei/zi/persoană la 10,0 lei/zi/persoană.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, precum şi Centrului de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit.”c”, coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N TE,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 15 din 7 februarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 18 din 26.02.2010
privind înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Vâlcea, cu modificările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 7 februarie 2014, la care participă un număr de 28 consilieri judeţeni din
totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.1437 din 30 ianuarie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.1438 din30 ianuarie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit.”c”, alin.(5) lit.”a” şi art.104 alin.(6), lit.”e” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările ulterioare , ale art.7 din Hotărârea Guvernului nr.1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin
reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă şi cele ale
Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 18/26.02.2010 privind înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Vâlcea, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. l Se aprobă modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.18 din 26.02.2010 privind înfiinţarea Camerei Agricole
Judeţene Vâlcea, cu modificările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din hotărâre.
Art. ll Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre direcţiilor din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliuliu Judeţean Vâlcea şi Camerei Agricole Judeţene 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. art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.16 din 7 februarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind darea în administrarea Tribunalului Vâlcea a unor spaţii în suprafaţă de 80,02 mp, situate la etajul III în imobilul „Centrul
Militar Judeţean” din strada Maior V.Popescu nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 7 februarie 2014, la care participă un număr de 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.1474 din 31 ianuarie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.1475 din 31 ianuarie 2014, precum şi avizele comisiilor de
specialitate;
Văzând adresa Autorităţii Judecătoreşti Tribunalul Vâlcea, înregistrată sub nr.209 din 9 ianuarie 2014;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”c” şi alin.(4) lit.’’a’’, art.123, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările ulterioare, ale art.861 alin.(3), art.867 alin.(1) şi (2), art.868, art.869 şi art.870 din Codul civil, republicat, cu modificările
ulterioare şi ale art.138 din Legea nr.304/2004, privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se dau în administrare Tribunalului Vâlcea, spaţiile situate la etajul III, respectiv birourile nr.66, 72 şi 73, din imobilul „Centrul Militar
Judeţean”, situat în strada Maior V. Popescu nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea.
Art.2 Spaţiile prevăzute la art.1 sunt identificate potrivit Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.(1) Tribunalul Vâlcea va folosi spaţiile date în administrare, în următoarele condiţii:
1. Să păstreze destinaţia iniţială a acestora;
2. Să nu închirieze spaţiile unor terţe persoane;
3. Să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi de permanenţă a spaţiilor care fac obiectul dării în folosinţă gratuită;
4. La proiectarea, respectiv la executarea lucrărilor de orice natură care se realizează la aceste spaţii precum şi la recepţionarea acestora să
respecte prescripţiile, normativele tehnice şi reglementările în vigoare;
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5. Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, condiţii
privind folosirea şi conservarea patrimoniului);
6. Să efectueze la timp lucrările de întreţinere şi reparaţii;
7. Să efectueze lucrări de intervenţie la construcţia existentă, numai cu acordul proprietarului şi cu respectarea prevederilor legale;
8. Să folosească spaţiile, conform instrucţiunilor de exploatare prevăzute în cartea tehnică a construcţiei;
9. Să suporte cotă parte din cheltuielile aferente furnizării utilităţilor (apă, canal, energie electrică, energie termică etc).
(2) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească şi să dispună de aceste bunuri în condiţiile actului de transmitere în
administrare.
Art.4 (1) Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare care poate fi adoptat
de Consiliul Judeţean Vâlcea, în următoarele situaţii:
1. Când titularul dreptului de administrare nu respectă una din condiţiile impuse prin actul de transmitere;
2. Dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunurilor date în administrare;
3. Renunţarea administratorului la bunurile date în administrare;
4. În cazul în care interesul naţional sau local o impune;
5. Alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.
(2) La data încetării folosirii bunurilor, administratorul este obligat să le restituie în deplină proprietate, libere de orice sarcini, inclusiv investiţiile
realizate ulterior, precum şi toate documentaţiile tehnice referitoare la acestea. Administratorul este răspunzător de eventualele daune produse prin
nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act de transmitere.
Art.5 Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine titularului dreptului de proprietate.
Art.6 Predarea - preluarea spaţiilor se va face pe bază de protocol, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Tribunalul Vâlcea, în termen de
30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.7 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale
Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală şi 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.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N TE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 17 din 7 februarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind darea în administrarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea a unor spaţii în suprafaţă de 80,02 mp,
situate la etajul III în imobilul „Centrul Militar Judeţean” din strada Maior V.Popescu nr.8, municipiul
Râmnicu Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 7 februarie 2014, la care participă un număr de 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.1476 din 31 ianuarie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.1477 din 31 ianuarie 2014, precum şi avizele comisiilor de
specialitate;
Văzând adresa Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.805 din 20 ianuarie 2014;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”c” şi alin.(4) lit.’’a’’, art.123, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările ulterioare şi ale art.861 alin.(3), art.867 alin.(1) şi (2), art.868, art.869 şi art.870 din Codul civil, republicat, cu modificările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se dau în administrare Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, spaţiile situate la etajul III, respectiv birourile nr.65, 74 şi 75, din imobilul„Centrul Militar Judeţean”,situat în strada Maior V. Popescu nr.8,municipiul Râmnicu Vâlcea,care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea.
Art.2 Spaţiile prevăzute la art.1 sunt identificate potrivit Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.(1) Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea va folosi spaţiile date în administrare, în următoarele condiţii:
1. Să păstreze destinaţia iniţială a acestora;
2. Să nu închirieze spaţiile unor terţe persoane;
3. Să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi de permanenţă a spaţiilor care fac obiectul dării în folosinţă gratuită;
4. La proiectarea, respectiv la executarea lucrărilor de orice natură care se realizează la aceste spaţii precum şi la recepţionarea acestora să
respecte prescripţiile, normativele tehnice şi reglementările în vigoare;
5. Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, condiţii
privind folosirea şi conservarea patrimoniului);
6. Să efectueze la timp lucrările de întreţinere şi reparaţii;
7. Să efectueze lucrări de intervenţie la construcţia existentă, numai cu acordul proprietarului şi cu respectarea prevederilor legale;
8. Să folosească spaţiile, conform instrucţiunilor de exploatare prevăzute în cartea tehnică a construcţiei;
9. Să suporte cotă parte din cheltuielile aferente furnizării utilităţilor (apă, canal, energie electrică, energie termică etc).
(2) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească şi să dispună de aceste bunuri în condiţiile actului de transmitere în
administrare.
Art.4 (1) Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare care poate fi adoptat
de Consiliul Judeţean Vâlcea, în următoarele situaţii:
1. Când titularul dreptului de administrare nu respectă una din condiţiile impuse prin actul de transmitere;
2. Dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunurilor date în administrare;
3. Renunţarea administratorului la bunurile date în administrare;
4. În cazul în care interesul naţional sau local o impune;
5. Alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.
(2) La data încetării folosirii bunurilor, administratorul este obligat să le restituie în deplină proprietate, libere de orice sarcini, inclusiv investiţiile
realizate ulterior, precum şi toate documentaţiile tehnice referitoare la acestea. Administratorul este răspunzător de eventualele daune produse prin
nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act de transmitere.
Art.5 Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine titularului dreptului de proprietate.
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Art.6 Predarea - preluarea spaţiilor se va face pe bază de protocol, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Vâlcea, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.7 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale
Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei
şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N TE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 18 din 7 februarie 2014

12

DISPOZIŢII
ALE
PREŞEDINTELUI
CONSILIULUI JUDEŢEAN
VÂLCEA
(ianuarie - februarie)
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui domnului UNGUREANU DOMEL în DANIEL
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3546 din 30 decembrie 2013, prin care se
propune admiterea cererii domnului Ungureanu Domel, de schimbare a prenumelui, pe cale administrativă, din Domel în Daniel, pe motiv că este
cunoscut în societate cu acest prenume ;
Constată întemeiată cererea de schimbare a prenumelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din
acelaşi act normativ;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit. "b" din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările 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 ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Ungureanu Domel, domiciliat în oraşul Berbeşti, str.Danţului, bl.A29, sc.C, et.2, ap.9 judeţul Vâlcea, tată
Nicolae şi mamă Eufrosina, născut în comuna Alunu, judeţul Vâlcea, la data de 9 august 1971, C.N.P.1710809386343 şi se schimbă prenumele
acestuia, pe cale administrativă, din Domel în Daniel, urmând să poarte în viitor numele de familie UNGUREANU şi prenumele DANIEL.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie 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 Berbeşti, 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. 6 din 13 ianuarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei TRAŞCĂ ELENA-RALUCA în MANDA
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3544 din 30.12.2013, prin care se propune
admiterea cererii doamnei Traşcă Elena-Raluca, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Traşcă în Manda, motivând
că doreşte să poarte un nume de familie comun cu cel al soţului;
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 ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”h” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările 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 ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Traşcă Elena-Raluca, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Gabriel Stoianovici nr.7, bl.Q1, sc.A,
ap.18, judeţul Vâlcea, tată Ion şi mamă Vasilica, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 17 octombrie 1981,
CNP 2811017385579, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Traşcă în Manda, urmând să poarte în viitor numele de familie
MANDA şi prenumele ELENA-RALUCA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie 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. 7 din 13 ianuarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.556 din 15.01.2014, 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;

14

În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 11 din 16 ianuarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 625 din 16.01.2014, 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 Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului , în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 12 din 17 ianuarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

‐PREŞEDINTE-

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului RĂDUŢ ILARIAN în MARIN

Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3547 din 09.01.2014, prin care se propune
admiterea cererii domnului Răduţ Ilarian, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Răduţ în Marin, motivând că doreşte să
poarte numele de familie dobândit la naştere, din respect pentru părinţii săi;
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 ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a",
pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(17.5
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Răduţ Ilarian, domiciliat în satul Uşurei, comuna Şuşani, judeţul Vâlcea, tată Gheorghe şi mamă Floarea,
născut în comuna Şuşani, judeţul Vâlcea, la data de 28 februarie 1971, CNP 1710228381498, şi se schimbă numele acestuia, pe cale
administrativă, din Răduţ în Marin, urmând să poarte în viitor numele de familie MARIN şi prenumele ILARIAN.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Serviciului Public Comunitar Local pentru
Evidenţa Persoanelor Drăgăşani, care va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a dovezii de plată a taxei
extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 13 din 20 ianuarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 893 din 22.01.2014, prin care se propune emiterea a
două certificate de urbanism.

15

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu
modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată,cu modificările 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 Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului , în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 17 din 23 ianuarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
00
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 29 ianuarie 2014, ora 10
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(1) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE:
00

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 29 ianuarie 2014, 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. 19 din 24 ianuarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE–
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului CEAUŞOIU IONUŢ-DANIEL în ANCUŢA
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3502 din 23.01.2014, prin care se propune
admiterea cererii domnului Ceauşoiu Ionuţ-Daniel, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Ceauşoiu în Ancuţa,
motivând că doreşte să poarte un nume de familie comun cu al mamei;
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 ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”f” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările 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 ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Ceauşoiu Ionuţ-Daniel, domiciliat în satul Stoeneşti nr.137, comuna Berislăveşti, judeţul Vâlcea, tată Ionel
şi mamă Georgeta, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 4 iunie 1995, CNP 1950604385610, şi se schimbă numele
acestuia, pe cale administrativă, din Ceauşoiu în Ancuţa, urmând să poarte în viitor numele de familie ANCUŢA şi prenumele IONUŢ-DANIEL.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie 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 de Evidenţa
Persoanelor Călimăneşti, 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. 32 din 30 ianuarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE–
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei CĂCĂREAZĂ DANIELA în IONESCU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3501 din 23.01.2014, prin care se propune
admiterea cererii doamnei Căcărează Daniela, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Căcărează în Ionescu, motivând
că actualul nume de familie este indecent şi produce ilaritate;
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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 ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”a” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările 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 ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Căcărează Daniela, domiciliată în satul Mitrofani, comuna Mitrofani, judeţul Vâlcea, tată Tudor şi mamă
Ioana, născută în comuna Suteşti, judeţul Vâlcea, la data de 28 mai 1976, CNP 2760528381459, şi se schimbă numele acesteia, pe cale
administrativă, din Căcărează în Ionescu, urmând să poarte în viitor numele de familie IONESCU şi prenumele DANIELA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie 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. 33 din 30 ianuarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
00
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 7 februarie 2014, ora 10
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(1) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE:
00

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 7 februarie 2014, 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. 37 din 31 ianuarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.1636 din 04.02.2014, 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 Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 41 din 5 februarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a trei certificate de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 1706 din 05.02.2014, prin care se propune emiterea a
trei 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 ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată,cu modificările 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 Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului , în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 44 din 6 februarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism

Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 2301 din 14.02.2014, 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 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 Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului , în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 52 din 17 februarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr. 2352 din 17.02.2014, prin care se propune
prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 40 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, 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 prelungeşte valabilitatea unui 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 Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 53 din 17 februarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire şi a două certificate de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 2432 din 18.02.2014, prin care se propune emiterea
unei autorizaţii de construire şi a două certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) şi art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991,
republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată,cu modificările ulterioare,emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire, prevăzută în Anexa nr.1.
Art. 2 Se emit 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 Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului , în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
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AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 57 din 18 februarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui minorei VLĂDAN RALUCA-VASILICA în RALUCA
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3503 din 12.02.2014, privind cererea doamnei
Vlădan Gianina-Nicoleta, care solicită schimbarea prenumelui fiicei sale minore, din Raluca-Vasilica în Raluca, motivând că doreşte simplificarea
prenumelui;
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 ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit. ’’d’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările 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
ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a prenumelui minorei Vlădan Raluca-Vasilica, domiciliată în oraşul
Călimăneşti, str.Mircea cel Bătrân nr.16, judeţul Vâlcea, tată Gheorghe şi mamă Gianina-Nicoleta, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul
Vâlcea, la data de 14 martie 1996, C.N.P.2960314385561 şi se schimbă prenumele acesteia, pe cale administrativă, din Raluca-Vasilica în
Raluca, urmând să poarte în viitor numele de familie VLĂDAN şi prenumele RALUCA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie 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 de Evidenţa
Persoanelor Călimăneşti, 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. 58 din 19 februarie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire şi a patru certificate de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 2844 din 25.02.2014, prin care se propune emiterea
unei autorizaţii de construire şi a patru certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) şi art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991,
republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată,cu modificările ulterioare,emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire, prevăzută în Anexa nr.1.
Art. 2 Se emit patru 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 Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 59 din 26 februarie 2014
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Anexa la Dispoziția Nr. 11 din 16 ianuarie 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

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

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată de
execuție

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Comuna Livezi prin Primar, Ivancu
Alexandrina

Livezi, Sat Pleşoiu, judet ,,Modernizare D.C.75, Tronson I L=1200m”
Vâlcea

695.826,00

comuna Livezi,
Sat Tina

12
luni

Președinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 12 din 17 ianuarie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 1 - 1
Nr.
Adresa
Solicitant
crt.
solicitant
1
1

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

5

6

7

24
luni

Sănătatea populației ; Protecția mediului ; - Aviz Inspectoratul de Stat în Construcţii conform cap. V - Metodologia emiterii avizului
tehnic de catre ISC , aprobată prin Ordinul comun al MDLPL- ISC nr. 726/2007 respectiv , nr. 549/2007; - Aviz de gospodărire a apelor;
- Aviz Stat Major General M.Ap.N.; - Avize administratori drumuri: naţionale, judeţene, comunale şi locale; -Protocol încheiat între
S.N.T.G.N."Transgaz" S.A. şi administratorii drumurilor judeţene, comunale şi locale pentru folosirea drumurilor în scopul realizării
investiţiei şi aducerea acestora la starea iniţială până la recepţia lucrărilor. - Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie - Serviciul circulaţie
rutieră; - Aviz administrator cale ferată; - Aviz Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare; - Aviz Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea şi Decizia D.A.D.R. pentru scoaterea terenului din circuitul agricol; - Aviz Direcţia Silvică Vâlcea; -Avize
administratori reţele: electrice, apă-canal, gaze naturale, telefonie, cablu Tv; -Avize administratori conducte transport gazolină, ţiţei,
petrol; -Aviz C.N.Transelectrica S.A.-S.T. Piteşti; -Aviz Administrator Domeniu Public municipiul Drăgăşani; -Acorduri proprietari terenuri

2

3

4

S.N.
T.G.N.
Transgaz
S.A.

Mediaş
judet
Sibiu,
C.P.
551025,
Str. Unirii,
Nr. 6

"Dezvoltarea pe
teritoriul României a
sistemului naţional
de transport gaze
naturale pe coridorul
Bulgaria-RomâniaUngaria-Austria";
Conductă CorbuHurezani, Judeţul
Vâlcea. Prezentul
certificat de
urbanism este însoţit
de anexele nr.1-9.

municipiul
Drăgăşani
şi comunele:
Ştefăneşti,
Suteşti,
Creţeni,
Guşoeni,
Măciuca,
Fârtăţeşti,
Tetoiu şi
Zătreni.

în conformitate cu prevederile legale, pentru acces şi realizarea lucrărilor propuse prin proiect. -Studiu geotehnic; -Referat verificator proiect,
conform Legii nr.10/1995; -Planul de încadrare în teritoriu şi planul de situaţie întocmite pe suport topografic cadastral cu menţionarea tuturor
proprietarilor de terenuri situate pe coridorul lucrărilor propuse prin proiect, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea; -Plan
urbanistic zonal aprobat în condiţiile legii, pentru amplasamentul nou al conductei, situat în zona localităţilor Drăgăşani-Ştefăneşti(km.124-132),
în vederea reglementării condiţiilor de amplasare a investiţiilor viitoare în zonă; Deviz evaluare lucrări;

Președinte,
ION CÎLEA
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Anexa la Dispoziția Nr. 17 din 23 ianuarie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 2 - 3
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

1

2

3

4

5

6

7

1

Asociaţia Obştea de
Alimpeşti, Sat
Moşneni Muntele Corşoru, Alimpeşti judet
prin reprezentant
Gorj, Nr. 72 B
Vintilă Cristian,

Introducerea în intravilanul com.
Vaideeni a suprafeţei de 28,846 ha
în vederea parcelării şi construirii de
case de vacanţă.

comuna
Vaideeni,
Sat Cerna

____

2

A.N. Apele Române - ABA Râmnicu Vâlcea
Olt, prin S.C.Remservice
judet Vâlcea,
S.R.L.
C.P. 240156, Str.
Remus Bellu,
Nr. 6

Decolmatare prin îndepărtarea
materialului aluvionar pentru
asigurarea scurgerii optime în albie
pe pârâul Cerna în comuna
Măciuca, judeţul Vâlcea

comuna
Măciuca,
Sat
Ciocănari,
Comuna
Fârtăţeşti

12
luni

__________

Protecția mediului ; - Aviz Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, - Avizul şi Autorizaţia de
Gospodărire a Apelor, - Aviz administrator drum judeţean 643B, pentru realizarea lucrărilor de
decolmatare în perimetrul propus prin documentaţie, - Aviz administrator drum agricol, - Dacă prin
natura lucrărilor pentru decolmatatrea şi îndepărtarea materialului aluvionar se afectează zăvoiul,
este necesar obţinerea avizului I.T.R.S.V. Vâlcea. - Studiu tehnic zonal privind influenţa exploatării
asupra cursului de apă, - Planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă întocmite pe suport
topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea, - Deviz evaluare lucrări.

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 41 din 5 februarie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 4 - 4
Nr.
crt.
1
1

Solicitant
2
Comuna
Roşiile prin
Primar
Marinescu
Ştefan

Adresa
solicitant
3
Roşiile, Sat
Hotăroaia
judet
Vâlcea, C.P.
247555

Denumirea
lucrării
4
,, Înfiinţare reţea
alimentare cu
apă, Comuna
Roşiile, Judeţul
Vâlcea "

Amplasament
5
comuna Roşiile, Sat
Balaciu, Romaneşti,
Pleşeşti, Păsărei,Roşiile,
Răţăleşti, Cherăşti,
Hotăroaia , C.P. 247555

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

Valabilitate
certificate
urbanism
6

7

24
luni

Alimentare cu energie electrică ; Telefonizare ; S.N.G.N. Romgaz S.A.- Sucursala Tg. Mureş ; Prevenirea și stingerea
incendiilor ; Sănătatea populației ; Protecția mediului ; - Aviz de gospodărire a apelor; - Avize Administrator drum
judeţean - Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie - Serviciul circulaţie rutieră; - Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea şi Decizia D.A.D.R. pentru scoaterea terenului din circuitul agricol; -Studiu geotehnic; -Studiu hidrogeologic; -Referate verificator proiect, conform Legii nr.10/1995; -Planul de încadrare în teritoriu şi planul de situaţie întocmite
pe suport topografic cadastral , vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea; Deviz evaluare lucrări;
Președinte,
ION CÎLEA

22

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 44 din 6 februarie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...

Interval: 5 - 7

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

1

2

3

4

5

6

7

1

Anton Nicolae, prin
reprezentant
Coşoveanu Dragoş

Mogoşoaia judet
Ilfov, Str.
Tuberozelor, Nr. 9

Scoatere teren din circuitul
silvic (în vederea construirii
unei pensiuni,staţie de
epurare şi împrejmuire)

comuna
Voineasa, Sat
Voineasa,
C.P. 247750

12
luni

Protecția mediului ; - Aviz Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare pentru scoaterea
definitivă din circuitul silvic. - Aviz custode Sit Frumoasa RO SPA 0043-ROSCI0085 - După scoaterea
terenului din circuitul silvic, se va reveni cu o nouă documentaţie pentru emiterea certificatului de
urbanism în vederea construirii pensiunii, staţiei de epurare şi a împrejmuirii suprafaţei scoase definitiv
din circuitul silvic.

2

S.C.CONPET S.A.
prin S.C. IPMPARTNERS
ROMANIA S.A.,

Ploieşti judet
Prahova, C.P.
100559, Str. Anul
1848, Nr. 1-3

Înlocuire conductă
magistrală transport ţiţei
O10 3/4" F2 RădineştiOrleşti, zona U.M. Botoraniaval punct"Ciobani" pe o
lungime de 600 m.

comuna Stăneşti
şi comuna
Măciuca

12
luni

Protecția mediului ; - Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea şi Decizia D.A.D.R. pentru
scoaterea terenului din circuitul agricol; -Acorduri proprietari terenuri în conformitate cu prevederile
legale, pentru acces şi realizarea lucrărilor propuse prin proiect; -Protocol încheiat între S.C. Conpet
S.A. şi primăriile comunelor Stăneşti şi Măciuca pentru folosirea drumului agricol în scopul realizării
investiţiei şi aducerea acestuia la starea iniţială până la recepţia lucrărilor. -Referat verificator proiect,
conform Legii nr.10/1995; -Planul de încadrare în teritoriu şi planul de situaţie întocmite pe suport
topografic cadastral cu menţionarea tuturor proprietarilor de terenuri situate pe coridorul lucrărilor
propuse prin proiect, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea; -Deviz evaluare
lucrări;

3

S.C.Duţi - Bela Grand Slatina, judet Olt,
S.R.L. , prin
Str. Ana Ipătescu,
administrator
Nr. 4A
Comănescu Corneliu

Construire Anexă
gospodărească (magazie
maşini şi utilaje agricole)

com Pietrari, Sat
Pietrari,
C.P. 247510

12
luni

Alimentare cu apă ; Canalizare ; Alimentare cu energie electrică ; Sănătatea populației ; Protecția
mediului ; - Aviz administrator pârâu Apa Sărată - Referat verificator proiect conform Legii Nr.10/1995,
republicată - Studiu geotehnic, - Plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie întocmite pe suport
topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 52 din 17 februarie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din …

Interval: 8 - 8

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

1

2

3

4

5

6

7

24
luni

Protecția mediului ; - Aviz Administrator D.N.67B; - Aviz Direcţia de Sănătate
Publică Vâlcea - pentru faza D.T.A.C.se va solicita un nou certificat de urbanism
de către persoane juridice române sau străine care deţin autorizaţii şi/sau licenţe
emise de ANRE, conform Legii nr.123/2012 - Legea energiei electrice şi a
gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare;

1

Comuna
Guşoeni

Guşoeni, Sat Guşoeni
judet Vâlcea,
C.P. 247260, Nr. 123

Înfiinţare sistem de distribuţie gaze
naturale în comuna Guşoeni, cu satele
Măgureni, Spârleni, Guşoeni, Dealu Mare,
Burdăleşti şi Guşoianca, judeţul Vâlcea,
Faza Studiu de fezabilitate.

comuna Guşoeni, Sat
Măgureni, Spârleni, Dealu
Mare, Guşoeni, Burdaleşti şi
Guşoianca

Președinte,
ION CÎLEA
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 53 din 17 februarie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 8 - 8 / 2013
Nr.
Solicitant
crt.
1
1

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

3

4

5

6

7

12
luni

Sănătatea populației ; Protecția mediului ; - Aviz Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale - Aviz Direcţia Silvică Râmnicu Vâlcea (pentru
accesul pe drumul forestier) - Aviz Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Râmnicu Vâlcea - Aviz de gospodărire a apelor
Vâlcea - Aviz Admnistrator drum de acces la perimetrul de exploatare - Studiu geotehnic verificat conform Ordin nr.128 din 2007 pentru
aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii", indicativ NP 074-2007 - Plan de încadrare în
zonă şi plan de situaţie întocmite pe suport topografic vizate de O.C. P. I. Vâlcea - Deviz estimativ de lucrări

2
S.C.
UNILEMN
S.R.L. prin
Colţoş Ion

Rm.Vâlcea
jud Vâlcea,
Str. Ştirbei
Vodă,Nr. 5

Înfiinţare
explo-atare
de agre-gate
minerale în
terasă "

comuna
Dăeşti, Sat
Sâmbotin,
C.P. 247125

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa Nr. 1 la Dispoziția Nr. 57 din 18 februarie 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 2 - 2
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

CONSILIUL JUDEŢEAN
VÂLCEA - prin Preşedinte Ion
Cîlea,

Râmnicu Vâlcea judet Vâlcea,
Str. G-ral Praporgescu, Nr. 1

1

'' Reabilitare şi modernizare D.J.651 Păuşeşti Măglaşi- Stoeneşti,
km. 2+700 – 7+700, judeţul Vâlcea’'

5.766.767,00

comuna Păuşeşti Măglaşi şi
Stoeneşti

Durată
Observații
execuție
7

8

24
luni

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa Nr. 2 la Dispoziția Nr. 57 din 18 februarie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 9 - 10
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
de urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

1

2

3

4

5

6

7

1

Obştea Sălişte
prin preşedinte ,
Marinescu Ion

Malaia, Sat Săliştea Modernizare drum auto forestier
judet Vâlcea, C.P.
Valea Păscoaia;Drum auto foresti247335
er Păscoaia - Valea Priboiesei, în
comuna Malaia, judeţul Vâlcea

comuna Malaia, Sat
Săliştea, C.P.
247335

12
luni

24

Protecția mediului ; - Aviz de Gospodărire a Apelor Vâlcea - Aviz administrator reţea
electrică existentă - Studiu geotehnic - Referat verificator proiect conform Legii
Nr.10/1995, republicată - Plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie întocmite pe
suport topografic vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

2

Boncan Bianca

Drăgoeşti, Sat
Buciumeni judet
Vâlcea, C.P.
247151

Anexă gospodărească şi
împrejmuire teren.

comuna Drăgoeşti,
Sat Buciumeni, C.P.
247151

12
luni

Alimentare cu energie electrică ; Prevenirea și stingerea incendiilor ; Sănătatea
populației ; Protecția mediului ; - Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea
şi Decizia D.A.D.R. pentru scoaterea terenului din circuitul agricol; - Studiu geotehnic; Referat verificator proiect conform Legii Nr.10/1995, republicată; - Plan de încadrare în
zonă şi plan de situaţie întocmite pe suport topografic vizate de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea; -Deviz evaluare lucrări;

Președinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa Nr. 1 la Dispoziția Nr. 59 din 26 februarie 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 3 - 3
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

1

S.C. APAVIL S.A. prin S.C.
VALORIS S.R.L.,

Râmnicu Vâlcea judet Vâlcea,
Str. Carol I, Nr. 3-5

Alimentare cu energie electrică staţie de epurare ape uzate-S.C.APAVIL S.A.,
Oraşul Călimăneşti, Judeţul Vâlcea.

86183

orasul Călimăneşti şi
comuna Dăeşti

Durată
Observații
execuție
7

8

6
luni

Președinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa Nr. 2 la Dispoziția Nr. 59 din 26 februarie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din .... Interval: 11 - 14
Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

2

3

4

5

6

7

1

Consiliul
Judeţean
Vâlcea

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

Refacere podeţe pe D.J. 643B, km
20+950; km 26+300 şi km 31+100,
judeţul Vâlcea.

comuna
Roeşti şi
comuna
Stăneşti

24
luni

Protecția mediului ; - Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie - Serviciul circulaţie rutieră; -Aviz administrator
reţea apă potabilă - comuna Stăneşti; - Studiu geotehnic; - Referat verificator proiect conform Legii
Nr.10/1995, republicată; - Plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie întocmite pe suport topografic vizate
de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea; -Deviz evaluare lucrări;

2

Comuna
Mitrofani

Mitrofani, Sat
Mitrofani judet
Vâlcea

Modernizare şi asfaltare drum
comunal D.C.98 km 9+006,63 - km
13+177,63 şi drum de interes local
Povarna - Vasile km 0+000,00 - km
1+237,00, com Mitrofani, jud Vâlcea.

com Mitrofani,
Sat Mitrofani,
Racu şi
Izvoraşul

24
luni

Alimentare cu energie electrică ; Protecția mediului ; - Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie - Serviciul
circulaţie rutieră; - Studiu geotehnic; - Referat verificator proiect conform Legii Nr.10/1995, republicată; Plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie întocmite pe suport topografic vizate de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea; -Deviz evaluare lucrări;

Nr.
Solicitant
crt.
1

25

3

Comuna
Mitrofani

Mitrofani, Sat
Mitrofani jud Vâlcea

Alimentare cu apă comuna Mitrofani,
satele: Racu şi Mitrofani, jud Vâlcea.

4

S.C.
APAVIL
S.A.

Rm. Vâlcea judet
,, Reabilitarea staţiei de tratare Valea
Vâlcea, C.P. 240591, lui Stan şi a captării de apă brută din
Str. Carol I, Nr. 3-5
lacul Brădişor " ( Prezentul certificat de
urbanism este însoţit de anexele nr.1
şi nr.2 )

com Mitrofani,
Sat Mitrofani
şi Racu

24
luni

Alimentare cu energie electrică ; Prevenirea și stingerea incendiilor ; Sănătatea populației ; Protecția
mediului ; -Aviz de gospodărire a apelor; -Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea şi decizia
D.A.D.R. pentru scoaterea terenului din circuitul agricol(după caz); -Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie Serviciul Circulaţie Rutieră; -Acord proprietari teren, exprimat în formă autentică, dacă la realizarea
lucrărilor se afectează proprietăţi private; -Studiu geotehnic; -Referat verificator proiect, conform Legii
10/1995; -Plan de situaţie şi plan de încadrare în teritoriu,întocmite pe suport topografic, vizate de Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea; Deviz estimativ lucrări;

orasul Brezoi
şi comuna
Malaia, Sat
Sălişte

24
luni

Alimentare cu energie electrică ; Sănătatea populației ; Protecția mediului ; - Aviz Hidroelectrica S.A. Acord Inspectoratul Judeţean în Construcţii Vâlcea - Notificare Sistemul de Gospodărire a apelor - Acorduri
exprimate în formă autentică a proprietarilor de teren (dacă prin lucrările propuse se afectează proprietăţi
private) - Studiu geotehnic; - Referate verificator proiect, conform Legii 10/1995; - Plan de situaţie şi plan de
încadrare în teritoriu,întocmite pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Vâlcea; - Deviz estimativ lucrări;

Președinte,
ION CÎLEA
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