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ANEXE
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 mai 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 sub nr.7357 din 21 mai 2014, prin care se
propune modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generală Administraţie Locale înregistrat sub nr.7358 din 21 mai 2014, şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(5), lit.„a”, punctul 7 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.17, alin.(2) din Legea nr.218/2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,
republicată, precum şi cele ale art.9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.787/2002;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se constată încetarea mandatului de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea a domnului Marin Florian, comisar şef de
poliţe, ca urmare a împuternicirii ca şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea a domnului Sărdărescu Nicolae, comisar şef de poliţie.
Art.2 Pe data prezentei hotărâri, se validează mandatul domnului Nicolae Sărdărescu, comisar şef de poliţie, ca membru al Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, pe durata actualului mandat al Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art.3 Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.57 din 31 octombrie 2012, privind validarea mandatului membrilor Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea,
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum
şi persoanelor prevăzute la art.1 şi at.2, în vederea aducerii la îndeplinire.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (5) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 58 din 30 mai 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, la data de 31 martie 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 mai 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.5887 din 22 aprilie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.5888 din 22 aprilie 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 şi completările
ulterioare şi cele ale Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor şi Ministrului Finanţelor Publice, nr.244/2651/2010, pentru aprobarea
1
1
metodologiilor de aplicare a prevederilor art.14, alin.(7), ale art.57, alin.(2 ) şi ale art.76 , alin.(1) lit. e) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă execuţia Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, la data de 31 martie 2014, potrivit anexei nr.1.
Art.2 Se aprobă execuţia Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii,la data de 31 martie 2014,potrivit anexei nr.2.
Art.3 Se aprobă execuţia Bugetului împrumuturilor interne, la data de 31 martie 2014, potrivit anexei nr.3.
Art.4 Se aprobă situaţia indicatorilor privind execuţia Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, la data de 31 martie 2014, 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 siteul 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 şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 59 din 30 mai 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vâlcea, a bugetului instituţiilor publice finanţate
parţial din bugetul local al judeţului şi a contului de execuţie a bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2013
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 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.7219 din 19 mai 2013;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice,înregistrat la nr.7220 din 19 mai 2013,precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(3), lit.”a” şi art.104, alin.(4), lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.57 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă contul de execuţie a bugetului local al judeţului Vâlcea, pe anul 2013, prevăzut în anexa nr.1.
Art.2. Se aprobă contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local al judeţului,pe anul 2013,prevăzut în anexa nr. 2.
Art.3. Se aprobă contul de execuţie a bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2013, prevăzut în anexa nr.3.
Art.4. Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 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 siteul Consilului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu cele ale art 98 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 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. 60 din 30 mai 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listelor obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea
finanţate parţial sau integral din bugetul local şi din credite bancare interne, a Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii
publice de interes judeţean finanţate parţial sau integral din venituri proprii, a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri
şi poduri judeţene, precum şi Majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea şi acordarea de
ajutoare unor unităţi administrativ teritoriale aflate în situaţii de extremă dificultate, pe anul 2014

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 mai 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.7282 din 20 mai 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.7283 din 20 mai 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.19, alin.(2) şi art.36 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se rectifică Bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.11 din 7 februarie
2014, potrivit anexei nr.1.
(2) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2014, privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, potrivit art.1,
alin.(1) este prevăzută în anexele nr.2, 2.1 - 2.8.
Art.2 (1) Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe
anul 2014, potrivit anexei nr.3.
(2) Se rectifică Lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, ale Consiliului
Judeţean Vâlcea, pe anul 2014, potrivit anexei nr.3a.
Art.3 (1) Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare din credite bancare interne, ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2014,
potrivit anexei nr.4.
(2) Se rectifică Lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii cu finanţare din credite bancare interne, ale Consiliului Judeţean
Vâlcea, pe anul 2014, potrivit anexei nr.4a.
Art.4 Se rectifică Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice de interes judeţean finanţate parţial sau integral din venituri proprii,
potrivit anexelor nr.5, 5.1, 7, 7.1, 8, 8.1 şi 9.
Art.5 Se rectifică numărul de personal şi fondul aferent salariilor de bază din instituţiile şi serviciile publice finanţate din bugetul local, pe anul
2014, potrivit anexelor nr.2.3.1, 6 şi 8.2.
Art.6 Se rectifică Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2014, potrivit anexelor nr.10, 10.1 – 10.6.
Art.7 Se majorează Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2014, cu suma de 200,00 mii lei şi se acordă
ajutoare unor unităţi administrativ - teritoriale aflate în situaţii de extremă dificultate, după cum urmează:
1. Suma de 100,0 mii lei se alocă comunei Nicolae Bălcescu, pentru procurarea de materiale şi închirierea de utilaje necesare reconstruirii
punţii din punctul Dosu Râului, cătunul Radoieşti;
2. suma de 100,0 mii lei se alocă comunei Scundu pentru achitarea parţială a lucrărilor executate şi neachitate la obiectivul “RK – extindere şi
modernizare Şcoală.”
Art.8 Anexele nr.1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.3.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5.1, 6, 7, 7.1, 8, 8.1, 8.2, 9, 10, 10.1 – 10.6, fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.9 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 şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 61 din 30 mai 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 mai 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 sub nr.6433 din 5 mai 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.6434 din 5 mai 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
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Văzând adresa Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.6170 din 28 aprilie
2014 şi Hotărârea Consiliului de administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea nr.1 din 17.04.2014;
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.2032/2013, privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de
venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.4 alin.(1) lit.a) din
Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale Legii nr.571/2003, privind Codul
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2014, nr.356/2013, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2014, potrivit anexelor nr.18, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Administraţie Locală,
Direcţiei Generale Economice, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, 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 cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit. “a”, coroborate cu prevederile art.98 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 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. 62 din 30 mai 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 mai 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 sub nr.7041 din 14 mai 2013;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.7042 din 14 mai 2013;
În conformitate cu prevederile art.1, lit.”b” din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanţelor publice, nr.2032/2013, privind aprobarea
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2014, prevăzut în
anexele nr.1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, precum
Societăţii Comerciale 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.(1) coroborate cu prevederile art.98 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 63 din 30 mai 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SOCIETĂŢII ’’ PARC IND VÂLCEA ’’ S.A., pe anul 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 mai 2014, la care participă un număr de 25 consilieri judeţeni din numărul
total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 7562 din 23 mai 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.7563 din 23 mai 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.1 lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară,
cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr.2032/2013, privind aprobarea
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, cu modificările ulterioare, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii ’’Parc Ind Vâlcea ’’ S.A., pe anul 2014, potrivit anexelor nr.1- 8, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Societăţii ’’
Parc Ind Vâlcea ’’ S.A. 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 temeiul art.45 alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din Legea administraţiei publice locale,
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nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare ulterioare, cu un număr de 26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 64 din 30 mai 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole Judeţene Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea,întrunit în şedinţa din data de 30 mai 2014,la care participă un număr de 25 consilieri judeţeni din totalul de 32, în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 7094 din 15.05.2014.
Luând în considerare Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, înregistrat sub nr. 7095 din 15.05.2014,
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,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Camerei Agricole Judeţene Vâlcea, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Pe data prezentei hotărâri se abrogă art. 8 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 110/2013 privind reorganizarea aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi a unor instituţii şi servicii publice de interes judeţean.
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 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.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,
cu modificările ulterioare, cu un număr de 26 - voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 65 din 30 mai 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri care aparţin domeniului public
al judeţului Vâlcea, concesionate Societăţii Comerciale APAVIL S.A. Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 mai 2014, la care participă un număr de 25 consilieri judeţeni din totalul
de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.6972 din 13 mai 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice,înregistrat la nr.6973 din 13 mai 2014,precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”c” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
1
2
completările ulterioare şi ale art.2 şi art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.103/2007, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice,cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor bunuri care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, concesionate Societăţii
Comerciale APAVIL S.A. Vâlcea, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data prezentei se modifică în mod corespunzător Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.22 din 28 februarie 2011,
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.201 din 19 decembrie 2007, privind asocierea judeţului Vâlcea cu
municipiile, oraşele şi unele comune din judeţul Vâlcea, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea, cu modificările
şi completările ulterioare.
Art.3 Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 22 decembrie 1999, de însuşire a inventarului bunurilor ce alcătuiesc
domeniul public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, pe data adoptării prezentei hotărâri.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Tehnice, Societăţii Comerciale APAVIL S.A. Vâlcea, precum şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 66 din 30 mai 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea propunerii de modificare a datelor de identificare a unor drumuri judeţene cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea
Guvernului nr. 540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată
deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea,întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 mai 2014,la care participă un număr de 29 consilieri judeţeni,din 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.7351 din 21 mai 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.7352 din 21 mai 2014, precum şi avizele comisiilor de
specialitate;
În conformitate cu prevederile art.7 şi art.13 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor republicată, cu modificările şi
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completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a
drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă propunerea de modificare a datelor de identificare a unor drumuri judeţene cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului
nr. 540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei
publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei la prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în vederea actualizării anexei 2 la
Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată
deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale
Economice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 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. 67 din 30 mai 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din
Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului în judeţul Vâlcea – an 2013
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 mai 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 cu nr. 6.964/ 13.05.2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe nr. 6.965/ 13.05.2014, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile articolului 91, alin. (1), litera „b” şi alin. (3), litera „d” din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 83. alin. (1) din Legea
nr. 104/2011 privind calitatea aerului
înconjurător, coroborat cu punctul 7.2 al Capitolului VII – Definitivarea, aprobarea şi punerea în aplicare a programului de gestionare/programului
integrat de gestionare, din Metodologia de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului, aprobată
prin Ordinul Ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 35/2007;
În temeiul prevederilor articolului 97,alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă Raportul anual privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului
în judeţul Vâlcea – an 2013, prevăzut în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Generale Programe şi Relaţii
Externe şi Direcţiei Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea,
primăriilor din judeţ, S.C. CET Govora S.A, S.C. OLTCHIM S.A Râmnicu Vâlcea, S.C. Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group S.A, S.C.
PROTECTCHIM S.A Râmnicu Vâlcea, S.C. VILMAR S.A Râmnicu Vâlcea, Sucursalei Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea, Sucursalei
Exploatarea Minieră Berbeşti, S.C. ETA S.A Râmnicu Vâlcea, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, Secţiei de Drumuri Naţionale 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 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Dr. ing. Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 68 din 30 mai 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Judeţului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 mai 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.7462 din 22 mai 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.7463 din 22 mai 2013, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1), lit.”d” şi alin.(5), lit.”a”, punctul 8 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art.10, lit.(d) din Lege nr. 481/2004, privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art.15 lit. a) din Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.6 alin.
(2) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, aprobată prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor,
nr.132/2007;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 81 din 31.05.2007,
cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, structurilor funcţionale din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “General Magheru” al judeţului 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
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modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 69 din 30 mai 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind actualizarea Monografiei economico – militare a judeţului Vâlcea, adoptată prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.25 din 31 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23 iunie 2014, la care participă un număr de 31 consilieri judeţeni din totalul
de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.8519 din 12 iunie 2013;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.8520 din 12 iunie 2013, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.3, alin.(1) şi art.4, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.1174/2011, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind
întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 (1) Se actualizează Monografia economico – militară a judeţului Vâlcea, după cum urmează:
- structura populaţiei pe sexe şi pe vârstă (anexa 1a);
- structura populaţiei pe etnii (anexa 1b);
- fondul de locuinţe (anexa 1c);
- structuri de comunicaţii poştale (anexa 8 e);
- operatorii economici (anexa nr.10);
- mijloace de transport şi utilaje de construcţii (anexa 16).
(2) Documentele prevăzute la art.1, alin.(1) se află la Direcţia Generală Administraţie Locală – Compartimentul Cancelarie din cadrul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi pot fi consultate cu respectarea normelor legale în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Structurii
Teritoriale pentru Probleme Speciale a Judeţului Vâlcea, precum şi Centrului Militar Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 70 din 23 iunie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 51 din 13.04.2012 privind constituirea Comitetului de
Organizare UNESCO pentru Mănăstirea Hurezi, judeţul Vâlcea, monument istoric aflat pe Lista patrimoniului mondial

Consiliul Judeţean Vâlcea,întrunit în şedinţa ordinară din data de 23 iune 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.8446 din 11 iunie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.8447 din 11 iunie 2014, precum şi avizele comisiilor de
specialitate;

Văzând adresa Primăriei Oraşului Horezu nr. 6.132/R din 19.05.2014, adresa Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea nr. 6.132/R din
20.05.2014, adresa Institutului Naţional al Patrimoniului nr. 6132 din 25 04.2014;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(5) lit.’’a’’ pct.10 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art. 9 şi 10 alin.(1) din Programul de protecţie şi gestiune pentru monumentele înscrise în Lista Patrimoniului Mondial
UNESCO, aprobat de Hotărârea Guvernului nr.1268/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 51 din 13.04.2012 privind constituirea Comitetului de Organizare UNESCO
pentru Mănăstirea Hurezi, judeţul Vâlcea, monument istoric aflat pe Lista patrimoniului mondial, se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art.1 Se constituie Comitetul de Organizare UNESCO pentru Mănăstirea Hurezi, judeţul Vâlcea, monument istoric aflat în Lista
Patrimoniului Mondial, în următoarea componenţă:
1. Emil Răzvan Theodorescu, academician, istoric de artă - coordonatorul monumentului ;
2. Ion Cîlea - Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
3. Maria Comaniciu, stareţa Mănăstirii Hurezi - reprezentantul Mănăstirii Hurezi;
4. Doru Gherghina, colonel - reprezentantul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ‘’General Magheru’’ al Judeţului Vâlcea;
5. Nicoleta Viorel, inspector principal de poliţie - reprezentantul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea;
- cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri;
6. Robert Drăgănescu, arhitect şef al oraşului Horezu - reprezentantul comunităţii oraşului Horezu;
- cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri;
7. Daniela Enescu, arhitect - reprezentantul Ministerului Culturii - Direcţia Patrimoniu Cultural;
8. Florin Epure, director executiv - reprezentantul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vâlcea;
9. Cristina Anca Ionescu,arhitect,şef Serviciu Patrimoniu Mondial - reprezentantul Institutului Naţional al Patrimoniului (responsabil ştiinţific);
Art.II Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice,
Mănăstirii Hurezi, judeţul Vâlcea, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ’’General Magheru’’ al Judeţului Vâlcea, Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Vâlcea, Primăriei Oraşului Horezu, Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vâlcea, Ministerului Culturii, Institutului Naţional
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al Patrimoniului, Ministerului Culturii – Direcţia Patrimoniu Cultural precum şi persoanelor prevăzute la art.1, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98, coroborate cu prevederile art.45 alin.(5) din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin vot secret.
P R E Ş E D I N TE,
CONTRASEMNEAZĂ
Ion CÎLEA
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 71 din 23 iunie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane, prin curse regulate
speciale, pe traseul ’’Armășești - Roești - Lădești Liceu’’, operatorului de transport rutier S.C. Matdan Service S.R.L.
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23 iunie 2014 la care participă un număr de 31 consilieri judeţeni, din totalul
de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.7887 din 30 mai 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.7888 din 30 mai 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. Matdan S.R.L., emis de Autoritatea Rutieră Română A.R.R. –
Agenţia Vâlcea, prin adresa nr.2323 din 22 mai 2014;
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 şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.5, art.16, alin.(1), art.17 alin.(1) lit.’’p’’ din Legea serviciilor de transport public
1
local, nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.31 alin.(1 ) și (2)- art.35 din Normele de aplicare a Legii nr.92/2007, aprobate
prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.353/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile
Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Vâlcea, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul
’’Armășești-Roești-Lădești Liceu’’, operatorului de transport rutier, S.C. Matdan Service S.R.L., pentru autovehiculul cu număr de înmatriculare
VL-16–AZY, pentru perioada 15 septembrie 2014 - 30 iunie 2015, excluzând vacanțele școlare.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzute la art.1, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice, S.C.
Matdan Service S.R.L. 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 şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 72 din 23 iunie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la
S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea să aprobe cumpărarea de acţiuni de către
S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea de la S.C. USG – CIECH Chemical Group S.A.
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23 iunie 2014, la care participă un număr de 31 consilieri judeţeni, din totalul
de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.8521 din 12 iunie 2014;
Luând în considerarea Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.8622 din 12 iunie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’a’’ şi alin.(2) lit.’’d’’ din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.107 ind.1 alin.(1), art.109 şi art.113 lit.’’m’’ din Legea societăţilor comerciale
nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.14, pct.A lit.’’o’’ din Actul Constitutiv al S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu
Vâlcea şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.47 din 29 martie 2013;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se mandatează reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea să
aprobe cumpărarea de către S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea de la S.C. USG – CIECH Chemical Group S.A. unui număr de 6.800.000
acţiuni în valoare totală de 1.700.000 lei, prin avansarea efectivă a sumei respective în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor a S.C. USG – CIECH Chemical Group S.A. din data de 24 iunie 2014.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea şi reprezentantului 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.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 73 din 23 iunie 2014
ROMÂNIA
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea reţelei şcolare din învăţământul special, pentru anul şcolar 2014 - 2015
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23 iunie 2014, la care participă un număr de 29 consilieri judeţeni din
numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3394 din 11 iunie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.3395 din 11 iunie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de Avizul conform al Ministerului Educaţiei Naţionale – Direcţia Generală Management Resurse Umane şi Reţea Şcolară
Naţională, privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special posliceal pentru anul şcolar 2014 – 2015 ( Liceul Tehnologic
Special nr.1 Bistriţa), înregistrat la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.15422/R din 24 decembrie 2013, precum şi de Avizul conform al
Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, pentru funcţionarea reţelei învăţământului special a judeţului Vâlcea în anul şcolar 2014-2015 (Centrul
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni), înregistrat sub nr.2888 din 26.02.2014;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(5), lit.„a”, pct.1 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi cele ale art.12 alin.(6), art.61 alin. (1) şi (2), art.110 alin.(3) şi art.112 alin.(3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se organizează reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special preuniversitar, pentru anul şcolar 2014 - 2015, după cum urmează:
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni, oraşul Băbeni, judeţul Vâlcea;
- Liceul Tehnologic Special nr.1 Bistriţa, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice,
Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, precum şi Ministerului Educaţiei Naţionale – Direcţia Generală Management Resurse Umane şi Reţea
Şcolară Naţională, 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 30 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. 74 din 23 iunie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. APAVIL S.A. Vâlcea,
să aprobe descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii, pentru exerciţiul financiar al anului 2013
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23 iunie 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.8006 din 2 iunie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.8007 din 2 iunie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Văzând adresa S.C. APAVIL S.A. Vâlcea nr.18097 din 27 mai 2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.6525/R din 27 mai 2014,
Raportul administratorilor societăţii pe anul 2013, Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor S.C. APAVIL S.A. Vâlcea nr.6 din 26 mai 2014,
privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2013 şi nr.7 din 26 mai 2014, privind aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2013,
Bilanţul societăţii la data de 31 decembrie 2013, Contul de profit şi pierderi la data de 31 decembrie 2013 şi Raportul auditorului independent
privind auditul situaţiilor financiare ale S.C. APAVIL S.A. Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1), lit.”a” şi alin.(2) lit.”d” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi cele ale art.12.3, lit.”j” şi art.12.4 din Actul Constitutiv al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se mandatează reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, să aprobe
descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii, pentru exerciţiul financiar al anului 2013.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Societăţii Comerciale APAVIL S.A. Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, precum şi Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 75 din 23 iunie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei Antidrog a Judeţului Vâlcea 2014-2020 şi a
Planului de Acţiune în perioada 2014-2016, pentru implementarea acesteia
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23 iunie 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.8685 din 16 iunie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub nr.8686 din 16 iunie 2014, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Piteşti - Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog
Vâlcea, înregistrată sub nr.8643 din 16.06.2014;
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În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Legii privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri nr.143/2000, republicată, ale Hotărârii nr.784/2013
privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei
naţionale antidrog 2013-2020, ale Hotărârii Guvernului nr.461 din 11 mai 2011, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, cu
modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Strategia Antidrog a Judeţului Vâlcea 2014-2020, prevăzută în anexa nr. 1.
Art.2 Se aprobă Planul de Acţiune în perioada 2014-2016, pentru implementarea Strategiei Antidrog a Judeţului Vâlcea 2014-2020, cuprins în
anexa nr.2 .
Art.3 Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Administraţie Locală,
Direcţiei Generale Economice, Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, Agenţiei Naţionale Antidrog, Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Piteşti - Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 76 din 23 iunie 2014
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DISPOZIŢII
ALE
PREŞEDINTELUI
CONSILIULUI JUDEŢEAN
VÂLCEA
(mai - iunie)

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE–
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorei CĂRUNTU ANDRA-MARIA în POPESCU-CĂRUNTU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3511 din 22.04.2014, privind cererea doamnei
Popescu Alina, care solicită schimbarea numelui de familie al fiicei sale minore, din Căruntu în Popescu-Căruntu, motivând că doreşte ca fiica sa
să poarte şi numele dumneaei de familiei;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din
Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit. ’’m’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5),
lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale,nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorei Căruntu Andra-Maria, domiciliată în oraşul Băile
Olăneşti, str.Tudor Vladimirescu nr.139, judeţul Vâlcea, tată Marian şi mamă Alina, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data
11 noiembrie 2006, C.N.P.6061111385573 şi se schimbă numele de familie al acesteia, pe cale administrativă, din Căruntu în Popescu-Căruntu,
urmând să poarte în viitor numele de familie POPESCU-CĂRUNTU şi prenumele ANDRA-MARIA.
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 Băile Olăneşti, 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. 166 din 6 mai 2014
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei MITREA MARINELA în CIUCĂ
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3514 din 24.04.2014, prin care se propune
admiterea cererii doamnei Mitrea Marinela, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Mitrea în Ciucă, 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 şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”h” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5),
lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Mitrea Marinela, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Calea lui Traian nr.74, bl.S16, sc.D, ap.1,
judeţul Vâlcea, tată George şi mamă Ioana, născută în municipiul Bucureşti, sector 8, la data de 2 iunie 1976, CNP 2760602461578, şi se
schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Mitrea în Ciucă, urmând să poarte în viitor numele de familie CIUCĂ şi prenumele
MARINELA.
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. 168 din 6 mai 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE–
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului RENTEA DARIUS-MIHAI în ANDRONACHE
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3513 din 23.04.2014, privind cererea doamnei
Andronache Maria-Irina, care solicită schimbarea numelui de familie al fiului său minor, din Rentea în Andronache, motivând că doreşte ca
minorul să poarte un nume de familie comun cu al său;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din
Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(3) lit. ’’f’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5),
lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale,nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului Rentea Darius-Mihai, domiciliat în municipiul
Râmnicu Vâlcea, str.Calea lui Traian nr.145, bl.D4, sc.C, ap.12, judeţul Vâlcea, tată Bogdan-Marius şi mamă Maria-Irina, născut în municipiul
Bucureşti, sector 1, la data de 10 decembrie 2009, C.N.P.5091210410029 şi se schimbă numele de familie al acestuia, pe cale administrativă, din
Rentea în Andronache, urmând să poarte în viitor numele de familie ANDRONACHE şi prenumele DARIUS-MIHAI.
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. 169 din 7 mai 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului HODOROG-BÎRSOIANU MIHAI în HODOROG
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3515 din 26.04.2014, prin care se propune
admiterea cererii domnului Hodorog-Bîrsoianu Mihai, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Hodorog-Bîrsoianu în
Hodorog, motivând că doreşte simplificarea numelui de familie;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din
Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”d” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5),
lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale,nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Hodorog-Bîrsoianu Mihai, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Nicolae Iorga nr.19, bl.ANL2, sc.A,
ap.3, judeţul Vâlcea, tată Mihai şi mamă Suzica, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 6 august 1983, CNP
1830806385581, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Hodorog-Bîrsoianu în Hodorog, urmând să poarte în viitor numele de
familie HODOROG şi prenumele MIHAI.
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 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. 170 din 7 mai 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei STĂNUŞ MIHAELA în DRĂGHICI
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3516 din 09.05.2014, prin care se propune
admiterea cererii doamnei Stănuş Mihaela, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Stănuş în Drăghici, motivând că
doreşte să revină la numele de familie dobândit la naştere;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din
Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(3), lit.”b” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5),
lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale,nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Stănuş Mihaela, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Crinilor nr.2, bl.A6, sc.A, ap.22, judeţul
Vâlcea, tată Mihail şi mamă Maria, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 13 martie 1977, CNP 2770313384210, şi se
schimbă numele acesteia,pe cale administrativă,din Stănuş în Drăghici, urmând să poarte în viitor numele de familie DRĂGHICI şi prenumele MIHAELA.
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. 180 din 14 mai 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului TIUCĂ DUMITRU în DINCULESCU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3517 din 07.05.2014, prin care se propune
admiterea cererii domnului Tiucă Dumitru, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Tiucă în Dinculescu, 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 şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(3), lit.”f” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5),
lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6),lit."b"din Legea administraţiei publice locale,nr.215/2001,republicată,cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale,nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Tiucă Dumitru, domiciliat în satul Proieni nr.43, oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea, tată Gheorghe şi mamă Maria,
născut în municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, la data de 25 august 1994, CNP 1940825324791, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă,
din Tiucă în Dinculescu, urmând să poarte în viitor numele de familie DINCULESCU şi prenumele DUMITRU.
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 Brezoi, 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. 181 din 14 mai 2014

15

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 7333 din 20.05.2014, prin care se propune emiterea a
două autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art.4 lit.a) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,nr.50/1991,republicată,cu modificările 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 autorizaţii de construire prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie 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. 185 din 21 mai 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE–
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei VĂLCEA MARIA în VÂLCEA
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3518 din 09.05.2014, prin care se propune
admiterea cererii doamnei Vălcea Maria, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Vălcea în Vâlcea, motivând că este
cunoscută în societate cu acest nume de familie;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din
Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”h” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5),
lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale,nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Vălcea Maria, domiciliată în satul Olteanca, comuna Glăvile, judeţul Vâlcea, tată Ilie şi mamă Maria, născută
în satul Olteanca, comuna Glăvile, judeţul Vâlcea, la data de 14 august 1949, CNP 2490814381459, şi se schimbă numele acesteia, pe cale
administrativă, din Vălcea în Vâlcea, urmând să poarte în viitor numele de familie VÂLCEA şi prenumele MARIA.
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. 186 din 22 mai 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului MANDOC DORIN în PERŞA
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3519/1 din 13.05.2014, prin care se propune
admiterea cererii domnului Mandoc Dorin, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Mandoc în Perşa, motivând că
doreşte să poarte un nume de familie comun cu al soţiei;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din
Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”h” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5),
lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale,nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Mandoc Dorin, domiciliat în oraşul Călimăneşti, str.Calea lui Traian nr.672, bl.672, sc.A, ap.20, judeţul
Vâlcea, tată Vasile şi mamă Aurelia, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 21 august 1979, CNP 1790821381285, şi se
schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Mandoc în Perşa, urmând să poarte în viitor numele de familie PERŞA şi prenumele
DORIN.
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.
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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. 187 din 22 mai 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE–
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorei MANDOC TEODORA-ELENA în PERŞA
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3519/2 din 13.05.2014, privind cererea
domnului Mandoc Dorin, care solicită schimbarea numelui de familie al fiicei sale minore, din Mandoc în Perşa, motivând că doreşte ca fiica sa să
aibă acelaşi nume de familie cu al părinţilor;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din
Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit. ’’h’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5),
lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor 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 numelui de familie al minorei Mandoc Teodora-Elena, domiciliată în oraşul
Călimăneşti, str.Calea lui Traian nr.672, bl. 672, sc.A, ap.20, judeţul Vâlcea, tată Dorin şi mamă Mihaela-Bianca, născută în municipiul Râmnicu
Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data 6 august 2008, C.N.P.6080806385572 şi se schimbă numele de familie al acesteia, pe cale administrativă, din
Mandoc în Perşa, urmând să poarte în viitor numele de familie PERŞA şi prenumele TEODORA-ELENA.
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 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. 188 din 22 mai 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
00
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 30 mai 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 30 mai 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. 189 din 23 mai 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. 7669 din 27.05.2014, prin care se propune emiterea a
două certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu
modificările ulterioare;
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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. 190 din 23 mai 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.7523 din 23.05.2014, prin care se propune emiterea a
două certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu
modificările 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. 191 din 26 mai 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire în regim de urgenţă
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 7572 din 23.05.2014, prin care se propune emiterea
unei autorizaţii de construire în regim de urgenţă ;
În conformitate cu prevederile art. 7 alin.16 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 în regim de urgenţă, prevăzută în anexă, 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. 193 din 27 mai 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. 7669 din 27.05.2014, prin care se propune emiterea a
două certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu
modificările 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
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Râmnicu Vâlcea,
Nr. 194 din 27 mai 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. 7984 din 02.06.2014, prin care se propune emiterea a
două certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu
modificările 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. 200 din 2 iunie 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. 8160 din 04.06.2014, 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
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 203 din 4 iunie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire în regim normal şi a două autorizaţii de construire în regim de urgenţă
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 8495 din12.06.2014, prin care se propune emiterea
unei autorizaţii de construire în regim normal şi a două autorizaţii de construire în regim de urgenţă;
În conformitate cu prevederile art.4 lit. a) şi art. 7 alin.16 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 în regim normal şi două autorizaţii de construire în regim de urgenţă, 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
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AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 210 din 13 iunie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
00
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 23 iunie 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 23 iunie 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. 213 din 16 iunie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două autorizaţii de construire şi a unui certificat de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 8768 din 18.06.2014, prin care se propune emiterea a
două autorizaţii de construire şi a unui certificat 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 emit două autorizaţii de construire, prevăzute în Anexa nr.1.
Art. 2 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în Anexa nr.2.
Art. 3 Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie 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. 221 din 18 iunie 2014
R O M ÂN I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor executate în cadrul proiectului
„Implementare proiect reabilitare EPA + pompe şi circuit primar termoficare în CET Govora” (CL 6)
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.8592 din 13 iunie 2013, prin care se propune admiterea recepţiei la terminarea
lucrărilor executate în cadrul proiectului „Implementare proiect reabilitare EPA + pompe şi circuit primar termoficare în CET Govora” (CL 6);
Văzând procesul – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.8316 din data de 6 iunie 2014;
În conformitate cu prevederile art.3 şi art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje,
echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.51/1996;
În temeiul dispoziţiilor 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 recepţia la terminarea lucrărilor executate în cadrul proiectului „Implementare proiect reabilitare EPA + pompe şi circuit primar
termoficare în CET Govora” (CL 6).
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie, Direcţiei Tehnice, precum şi S.C. CET
Govora S.A. Râmnicu Valcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

20

Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 222 din 18 iunie 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. 8876 din 19.06.2014, prin care se propune emiterea a
două certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu
modificările 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. 226 din 20 iunie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.9018 din 23.06.2014, prin care se propune emiterea a
două autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu
modificările 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 autorizaţii de construire prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie 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. 228 din 24 iunie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.9129 din 24.06.2014, prin care se propune prelungirea
valabilităţii unei autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art.7 alin.(7) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art.1 Se prelungeşte valabilitatea unei autorizaţii de construire, prevăzută în anexă care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie 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. 230 din 25 iunie 2014
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 9211 din 25.06.2014, 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 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 anexă, 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. 231 din 25 iunie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE–
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei LĂCĂTUŞU SIMONA în VLĂDUŢU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3524 din 25.06.2014, prin care se propune
admiterea cererii doamnei Lăcătuşu Simona, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Lăcătuşu în Vlăduţu, motivând că
doreşte să poarte un nume de familie comun cu cel al soţului şi al copilului;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din
Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”h” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5),
lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit
următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Lăcătuşu Simona, domiciliată în satul Colteşti, comuna Alunu, judeţul Vâlcea, tată Gheorghe şi mamă
Maria, născută în comuna Sineşti, judeţul Vâlcea, la data de 16 noiembrie 1978, CNP 2781116386345, şi se schimbă numele acesteia, pe cale
administrativă, din Lăcătuşu în Vlăduţu, urmând să poarte în viitor numele de familie VLĂDUŢU şi prenumele SIMONA.
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 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. 233 din 30 iunie 2014
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 185 din 21 mai 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 11 - 12
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

Durată
Observații
execuție
7

1

Comuna Olanu prin Anghel
Gheorghe - Primar

Olanu, Sat Olanu judet Vâlcea,
C.P. 247440

Prima înfiinţare Reţea publică de apă uzată în Comuna 3079736,00
Olanu, Judeţul Vâlcea

comuna Olanu, Sat Olanu, Casa Veche,
Cioboţi, C.P. 247440

36
luni

2

S.C. Remservice S.R.L. prin
reprezentant Cârstoiu Aurel

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

EXTINDERE AMENAJARE PISCICOLĂ

comuna Ioneşti, Sat Marcea, punct
Trandafiroaica, Prodăneşti, C.P. 247375

24
luni

251152,00

8

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 190 din 23 mai 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 30 - 30
Nr.
Solicitant Adresa solicitant
crt.
1
1

2

3

Minescu
Virgil

Slatina judet Olt,
Str. Nicolae
Bălcescu,Nr. 7B

Denumirea lucrării

Amplasament

4

5

Scoatere teren din circuitul silvic com Voineasa,
în vederea realizării unei pensi- Sat Voineasa
uni, spaţiu administrativ, staţie
de epurare şi împrejmuire

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

Valabilitate
certificate
urbanism
6

7

12
luni

Protecția mediului ; - Aviz Inspectoratul de Regim Silvic şi Vânătoare pentru scoaterea definitivă din circuitul
silvic a suprafeţei solicitate, - Aviz custode SIT Parâng - RO SCI 0188. - După scoaterea definitivă a terenului
din circuitul silvic, se va reveni cu o nouă documentaţie pentru emiterea certificatului de urbanism în vederea
construirii pensiunii, spaţiului administrativ, staţiei de epurare şi a împrejmuirii acestui teren.
Președinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 191 din 26 mai 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 31 - 32
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

12
luni

Alimentare cu energie electrică ; Sănătatea populației ; Protecția mediului ; -Aviz Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea pentru scoaterea temporară a terenului din circuitul agricol şi Decizia D.A.D.R.; Aviz Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare; - Aviz Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea
- Serviciul Poliţiei Rutiere Vâlcea; -Aviz Administrator drum; - Protocol încheiat de către S.C.OMV PETROM

1

S.C. OMV Petrom Craiova judet Conductă transport manifold Com. Mădulari
Dolj, C.P.
grup sonde 4337, 4301 şi
şi comuna
200204, Str. Mamu Vest la parc Mădulari Guşoeni
Brestei, Nr. 3 - Asset II Oltenia.

SA.-Zona roducţie
II Oltenia

23

S.A. cu primăriile com. Mădulari şi Guşoeni, pt. folosirea drumurilor în scopul realiz. investiţiei şi cuprinderea în
devizul general al fondurilor neces. lucr. de reparaţii ale trons. de drumuri afectate de exec. lucrărilor; -Acorduri
propriet. terenuri în conf. cu preved. legale, pt. acces şi realizarea lucr. propuse prin proiect. - Studiu
geotehnic; - Deviz general de lucrări; - Referat verificator conf. Legii nr.10/1995; - Plan de încadr. în zona şi
plan de situaţie, întocm. conf. Legii nr. 50/1991, pe suport topografic cadastral cu evidenţ. Propr. de teren,
vizate de O.C.P.I. Vâlcea;
2

S.C. OMV Petrom
S.A.- Zona de
producţie II
Oltenia

Craiova judet
Dolj, Str.
Brestei,
Nr. 3

'' Conductă transport sonda
4342 Mamu-sonda 4342monofild sonde 4301,4337
şi 4303 Asset II-Oltenia''
(Prezentul certificat de
urbanism este însoţit de
anexele nr.1-nr.3)

comuna Valea
Mare, Lungeşti,
Mădulari

12
luni

Alimentare cu energie electrică ; Sănătatea populației ; Protecția mediului ; - Aviz O.C.P.I. Vâlcea pt.
scoaterea temp. a terenului din circuitul agricol şi Decizia D.A.D.R. - Aviz I. T. R. S. V. - Aviz de gospodărire a
apelor - Aviz Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea - Serviciul Poliţiei Rutiere Vâlcea -Acorduri proprietari
terenuri în conformitate cu prevederile legale, pentru acces şi realizarea lucrărilor propuse prin proiect. - Aviz
administratori drumuri( D.J. 677, D.C 86, DC 54, drumuri locale) - Protocol încheiat de către S.C.OMV
PETROM cu Consiliul Judeţean Vâlcea şi Primăriile com. Mădulari, Valea Mare şi Lungeşti, pt. folosirea
drumurilor în scopul realizării investiţiei şi cuprinderea în devizul general al fondurilor necesare lucrărilor de
reparaţii ale tronsoanelor de drumuri afectate de execuţia lucrărilor. - Studiu geotehnic - Deviz general de
lucrări - Referat verificator conform Legii nr.10/1995 - Plan de încadrare în zona şi plan de situaţie, întocmite
conform Legii nr. 50/1991, pe suport topografic cadastral cu evidenţierea proprietarilor de teren, vizate de
O.C.P.I. Vâlcea
Președinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 193 din 27 mai 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 13 - 13
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

2

3

1
1

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

5

6

4

Com Nicolae Bălcescu prin Oprea Nicolae Bălcescu, Sat Rotărăşti
Constantin – în calitate de primar, judet Vâlcea

Reconstruire punte carosabilă peste râul Topolog, sat Dosu Râului,
comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea.

250.000 com Nicolae Bălcescu, Sat
Dosu Râului

Durată
execuție
7
2
luni

Observații
8
Regim de
Urgență

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 194 din 27 mai 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...
Nr.
crt.
1
1

Interval: 33 - 34

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

2

3

4

5

6

7

Slatina
judet Olt,
Str.
Cazărmii,

Amenajare
hidroenergetică Malaia,
pârâul

S.C. INTER
COMPLEX
S.R.L. , prin

reprezentant

com.
Malaia,
C.P.
247335

12
luni

Sănătatea populației ; Protecția mediului ; - Aviz de amplasament şi de gospodărire a apelor, având în vedere asigurarea debitelor necesare
de funcţionare în coexistenţă cu alţi consumatori de apă situaţi în aval de captare - (S.C. Hidroelectrica S.A.) -Aviz Inspectoratul Teritorial de
Regim Silvic şi Vânătoare; -Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea; -Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie - Serviciul
Circulaţie Rutieră -Aviz S.C.CEZ Distribuţie S.A.Râmnicu Vâlcea -Aviz Direcţia Silvică Vâlcea -Aviz S.C. Hidroelectrica S.A. -Aviz Stat Major

24

Glonţ Dinu

Nr. 37

Cristian
Dorin

2

General M.Ap.N.; -Acord administrator drum forestier pentru asigurarea accesului, -Acord proprietari teren, exprimat în formă autentică, dacă la
realizarea lucrărilor se afectează şi alte propriet. private în afara celor pt. care solicitantul deţine drept de execuţie a lucrărilor de constr.; - Act
de proprietate (superficie), extras de carte funciară de inf. actualizat la zi. -Studiu hidrologic, -Studiu geotehnic verificat conf. Ordin nr.128 din
2007 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind document. geotehnice pentru construcţii", indicativ NP 074-2007; -Ref.
verificator proiect, conf. Legii 10/1995; -Plan de sit. cu evidenţ. tuturor deţinăt. de terenuri situate pe traseul conductei de aducţ. şi a celorl.
lucrări aferente, plan de încadr. în terit.,întocm. pe suport topogr., vizate de O.C.P.I. Vâlcea;

Bucureasa
Mare

S.C. INTER
COMPLEX
S.R.L. , prin
reprezentant
Glonţ Dinu
Cristian
Dorin,

Slatina
judet Olt,
Str.
Cazărmii,
Nr. 37

Amenajare
hidroenergetică Malaia,
pârâul
Malaia

Com.
Malaia,
Sat
Malaia,
C.P.
247335

12
luni

Sănătatea populației ; Protecția mediului ; - Aviz de amplasam. şi de gospodărire a apelor, având în vedere asig. debitelor neces. de funcţ. în
coexistenţă cu alţi consumat. de apă situaţi în aval de captare - (SC.Hidroelectrica S.A.) -Aviz I.T.R.S. V.; -Aviz Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea; -Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie - Serviciul Circulaţie Rutieră -Aviz S.C.CEZ Distribuţie S.A.Râmnicu
Vâlcea -Aviz Direcţia Silvică Vâlcea -Aviz S.C. Hidroelectrica S.A. -Aviz Stat Major General M.Ap.N.; -Acord administrator drum forestier pentru
asigurarea accesului, -Acord proprietari teren, exprimat în formă autentică, dacă la realizarea lucrărilor se afectează şi alte proprietăţi private în
afara celor pentru care solicitantul deţine drept de execuţie a lucrărilor de construcţii; - Act de proprietate(superficie), extras de carte funciară
de informare actualizat la zi. -Studiu hidrologic, -Studiu geotehnic verificat conform Ordin nr.128 din 2007 pentru aprobarea reglementării
tehnice "Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii", indicativ NP 074-2007; -Referate verificator proiect, conform Legii
10/1995; -Plan de situaţie cu evidenţierea tuturor deţinătorilor de terenuri situate pe traseul conductei de aducţiune şi a celorlalte lucrări
aferente, plan de încadrare în teritoriu,întocmite pe suport topografic, vizate de O.C.P.I. Vâlcea;
Președinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 200 din 2 iunie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...
Nr.
crt.
1

Interval: 35 - 36

Solicitant
2

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

3

4

5

6

7

1

Com N. Bălcescu
prin Oprea
Constantin în
calitate de primar,

Nicolae
Bălcescu, Sat
Rotărăşti judet
Vâlcea

Reconstruire punte carosabilă peste râul Topolog, sat
Dosu Râului, com. Nicolae
Bălcescu, judeţul Vâlcea.

com N.
Bălcescu, Sat
Dosu Râului

12
luni

Protecția mediului ; - Aviz Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea; -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;

2

S.C. OMV
PETROM S.A. prin
S.C. GAUSS
S.R.L.,

Bucureşti
judet , Sect. 1,
C.P. 013329,
Str. Coralilor,
Nr. 22

Instalarea unui cablu de
fibră optică pe teritoriul
comunelor Mădulari şi
Guşoeni, judeţul Vâlcea.

comuna
Mădulari şi
comuna
Guşoeni

12
luni

Alimentare cu energie electrică ; Protecția mediului ; -Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea
pentru scoaterea temporară a terenului din circuitul agricol şi Decizia D.A.D.R.; - Aviz Inspectoratul Teritorial
de Regim Silvic şi de Vânătoare; - Aviz Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea - Serviciul Poliţiei Rutiere
Vâlcea; -Aviz Administrator drum; - Protocol încheiat de către S.C.OMV PETROM S.A. cu primăriile comunelor
Mădulari şi Guşoeni, pentru folosirea drumurilor în scopul realizării investiţiei şi cuprinderea în devizul general
a fondurilor necesare lucrărilor de reparaţii ale tronsoanelor de drumuri afectate de execuţia lucrărilor; Acorduri proprietari terenuri în conformitate cu prevederile legale, pentru acces şi realizarea lucrărilor propuse
prin proiect. - Deviz general de lucrări; - Referat verificator proiect conform Legii nr.10/1995; - Plan de
încadrare în zona şi plan de situaţie, întocmite conform Legii nr. 50/1991, pe suport topografic cadastral cu
evidenţierea proprietarilor de teren, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea;
Președinte,
ION CÎLEA
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. 203 din 4 iunie 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

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

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată
execuție

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Stoica George C-tin

Anexă exploataţie agric,împrejmuire,bazin vidanjabil impermeabilizat

Orleşti, Sat Orleşti judet Vâlcea, C.P. 247450

124559,00 comuna Orleşti, Sat Procopoaia

24 luni

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr. 2 la Dispoziția nr. 203 din 4 iunie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 37 - 38
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

S.C.CET
Govora
S.A. prin
Zelici
Ludovic

Rm. Vâlcea
judet Vâlcea,
Str. Industrilor,
Nr. 1

,,Consolidarea
depozitului de
zgură şi cenuşă
la cota +226,50
mdMN

comuna
Budeşti, Sat
Bercioiu, C.P.
247055

24
luni

Alimentare cu energie electrică ; Sănătatea populației ; Protecția mediului ; - Aviz Sistemul de Gospodărire a apelor Vâlcea - Aviz
Hidroelectrica S.A.- Sucursala Hidrocentrale Rm. Vâlcea ( dacă lucrările propuse se execută în zona de protecţie şi siguranţă a amenajării
hidrotehnice situată in imediata vecinătate) - Aviz Transelectrica S.A.( dacă lucrările propuse se execută în zona de protecţie şi siguranţă a
L.E.A. existent pe amplasament) - Acord Inspectoratul Judeţean în construcţii Vâlcea -Referat verificator proiect, conform Legii 10/1995; -Plan
de situaţie şi plan de încadrare în teritoriu,întocmite pe suport topografic, vizate de O.C.P. I. Vâlcea;

2

Ilinca
Daniela

Dăeşti, Sat
Fedeleşoiu
judet Vâlcea,
C.P. 247125

,, Construire
fânar şi anexă
gospodărească
"

comuna Dăeşti,
Sat Sânbotin,
C.P. 247125

12
luni

Sănătatea populației ; Protecția mediului ; -Aviz Administrator drum acces -Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea şi decizia
D.A.D.R. pentru scoaterea terenului din circuitul agricol - Dovada dreptului asupra terenului care conferă titularului dreptul de a obtine, potrivit
legii, autorizaţia de construire şi extras de carte funciară actualizat la zi -Studiu geotehnic; -Planul de încadrare în teritoriu şi planul 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. 210 din 13 iunie 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 15 - 15
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată
execuție

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

1

COMUNA MILCOIU (prin primar
Muşat Daniel)

Milcoiu judet Valcea

,, Prima înfiinţare a sistemului public de apă uzată (reţea de canalizare şi staţie
de epurare), în comuna Milcoiu judeţul Vâlcea”

Președinte,
ION CÎLEA

26

3.972.755,00

comuna Milcoiu

36
luni

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr. 2 la Dispoziția nr. 210 din 13 iunie 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...

Interval: 16 - 17

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată
execuție

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

1

S.C. OMV PETROM S.A. Zona de producţie II Oltenia

Craiova judet Dolj, C.P.
200204, Str. Brestei, Nr. 3

"Conductă transport manifold grup sonde 4337, 4301 şi Mamu Vest la parc
Mădulari,L = 4170ml, com Mădulari şi Guşoeni, jud Vâlcea" şi organizare şantier.

2.546.206 l

comuna Mădulari şi
comuna Guşoeni

2

S.C. OMV PETROM S.A. Zona de producţie II Oltenia

Craiova judet Dolj, Str.
Brestei, Nr. 3

'' Conductă transport sonda 4342 Mamu-sonda 4342-monofild sonde 4301,4337
şi 4303. L = cca 10 Km, Comunele Valea mare, Lungeşti, Mădulari, judeşul
Vâlcea şi organizare de şantier''

6.371.388,00 comunele Valea Mare,
Lungeşti şi Mădulari

24
luni

Regim de
Urgență

24
luni

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. 221 din 18 iunie 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...

Interval: 18 - 19

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

1

S.C. OMV PETROM S.A.
prin S.C. GAUSS S.R.L.,

Bucureşti judet , Sect. 1, C.P.
013329, Str. Coralilor, Nr. 22

"Construcţia conductei de export gaz de la parcul nou Mădulari la conducta
Transgaz"

1468600

comuna Mădulari şi
comuna Creţeni

2

S.C. APAVIL S.A. Vâlcea

Râmnicu Vâlcea judet Vâlcea, C.P.
240591, Str.Carol I, Nr.3- 5

,, Reabilitarea staţiei de tratare Valea lui Stan şi a captării de apă brută din lacul
Brădişor ''

6.498.755 orasul Brezoi şi comuna
Malaia, Sat Sălişte

Durată
Observații
execuție
7

8

12
luni
24
luni

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr. 2 la Dispoziția nr. 221 din 18 iunie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 39 - 39
Nr.
crt.
1
1

Solicitant
2
Administraţia
Bazinală de Apă
Olt prin

Adresa
solicitant
3
Râmnicu
Vâlcea judet
Vâlcea, Str.

Amplasament

Denumirea lucrării
4

5

Decolmatare prin îndepărtarea
materialului aluvionar pt. asigurarea
scurgerii optime în albie pe râul Cerna,

27

comuna
Valea
Mare

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

6

7

12
luni

Protecția mediului ; -Aviz Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; -Aviz de Gospodărire a Apelor
Vâlcea; -Acord administrator drum local, pentru acces la perimetrul de decolmatare; -Aviz Direcţia
Silvică Vâlcea (dacă se afectează suprafeţe cu vegetaţie forestieră); -Acorduri notariale ale proprietarilor

S.C.Rodian
Invest S.R.L.

Remus Bellu,
Nr. 6

comuna Valea Mare, judeţul Vâlcea.

de terenuri dacă se afectează proprietăţi private; - Studiu tehnic zonal privind influenţa exploatării asupra
cursului de apă; - Planul de situaţie şi planul de încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic,
vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea.
Președinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 226 din 20 iunie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...

Interval: 40 - 41

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

Ministerul Economiei - Direcţia Generală
Resurse Minerale şi Dezvoltarea Durabilă
a Zonelor Industriale, prin S.C.
Geoconsulting S.R.L. Târgu Jiu

Târgu Jiu judet
Gorj, Str.
Republicii

Închidere şi ecologizare a
carierei Cataracte, Judeţul
Vâlcea

comuna Voineasa,
Sat Voineasa, punctul
Cataracte, C.P.
247750

12
luni

Protecția mediului ; - Aviz de Gospodărirea a Apelor Vâlcea - Plan de
încadrare în zonă şi plan de situaţie întocmite pe suport topografic vizate
de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea - Referat
verificator proiect conform Legii nr.10/1995, republicată

2

Ministerul Ec. - Direcţia Generală Resurse
Min şi Dezvolt. Durabilă a Zonelor Industriale, prin S.C. Geoconsulting S.R.L. Tg Jiu

Târgu Jiu judet
Gorj, Str.
Republicii

Închidere şi ecologizare a
carierei Cataracte, j Vâlcea,
(Lucrări de desfiinţare)

com Voineasa, Sat
Voineasa, Cataracte,
C.P. 247750

12
luni

Protecția mediului ; - Plan de îcadrare în zonă şi plan de situaţie întocmite
pe suport topografic vizate de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 228 din 24 iunie 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 20 - 21
Durată
Observații
execuție

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

7

comunele Amăreşti, Mitrofani,
Orleşti

12
luni

1

S.C.CONPET S.A.
PLOIEŞTI

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

,,Înlocuire conductă ţiţei 0 10'' Rădineşti-Ploieşti, în zona Aninoasa - punct Batâr
(150m), zona Pârâu Izvoraş (50m)şi zona Deal Olt(200m),judeţ Vâlcea, pe o
lungime de 400m."

393362

2

Administr Bazinală de
Apă Olt, prin S.C.
Remservice S.R.L.

Rm. Vâlcea, judet Vâlcea, 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

66.456,00 comuna Măciuca şi comuna
Fârtăţeşti, Sat Ciocănari,
sectorul pârâu Cerna

Președinte,
ION CÎLEA

28

12
luni

8

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 230 din 25 iunie 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 24 – 24 / 2013
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

1

S.C. CEZ Distribuţie S.A.
Craiova - prin reprezentant
Stoian Constantin,

Râmnicu Vâlcea judet Vâlcea,
Str. Ştirbei Vodă, Nr. 7

Mărire capacitate de distribuţie L.E.A. 20 kV Vâlcea Sud-Olăneşti,
judeţul Vâlcea

1.639.695,00

municipiul Râmnicu Vâlcea,
oraşul Băile Olăneşti şi
comuna Vlădeşti.

Durată
Observații
execuție
7

8

6
luni

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 231 din 25 iunie 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 22 - 22
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

Râmnicu Vâlcea judet Vâlcea,
C.P. 240595, Str. G-ral
Praporgescu, Nr. 1

Continuare a lucrărilor de "Reabilitare şi modernizare D.J.648 IoneştiOlanu-limita Judeţul Olt, Km 0+000-8+900 şi construire două poduri
din beton armat, Judeţul Vâlcea" începute în baza Autorizaţiei de
Construire nr.3 din 21.02.2011.

1

Cîlea Ion, Preşedinte al
Consiliului Judeţean Vâlcea

Președinte,
ION CÎLEA

29

1.018.266,50 comuna Ioneşti şi Comuna
Olanu, Sat Bucşani, Olanu,
Casa Veche,

Durată
Observații
execuție
7
12
luni

8

