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HOTĂRÂRI
HOTĂRÂREA nr. 77 din 22 iulie 2014, privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listelor obiectivelor de investiţii ale
Consiliului Judeţean Vâlcea finanţate parţial sau integral din bugetul local, a Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice
de interes judeţean finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi
poduri judeţene, pe anul 2014
HOTĂRÂREA nr. 78 din 22 iulie 2014, trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al judeţului Vâlcea, în vederea
scoaterii din funcţiune
HOTĂRÂREA nr. 79 din 22 iulie 2014, privind declararea de interes public judeţean a unui bun şi concesionarea acestuia Societăţii
Comerciale APAVIL S.A. Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 80 din 22 iulie 2014, privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri şi concesionarea acestora
Societăţii Comerciale CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 81 din 22 iulie 2014, privind acordarea indemnizaţiei de periculozitate şi a indemnizaţiei de hrană membrilor
formaţiilor de salvare ai Serviciului Public Judeţean SALVAMONT - SALVASPEO Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 82 din 22 iulie 2014, privind aprobarea unor documentaţii de atribuire aferente achiziţiilor publice din cadrul
proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”
HOTĂRÂREA nr. 83 din 22 iulie 2014, privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, faza “Proiect tehnic actualizat”, pentru
obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 651 Păuşeşti-Măglaşi – Stoeneşti, km.2+700 – 7+700, comunele PăuşeştiMăglaşi şi Stoeneşti, judeţul Vâlcea”
HOTĂRÂREA nr. 84 din 22 iulie 2014, privind încetarea calităţii de membri în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome
Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, a domnilor Cocoş Vasile şi Amza Valeru
HOTĂRÂREA nr. 85 din 22 iulie 2014, privind declanşarea procedurii de selecţie a doi membri ai Consiliului de Administraţie al
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 86 din 28 iulie 2014, privind acordul de principiu al Consiliului Judeţean Vâlcea pentru transferul unor active de la
Complexul Energetic “Oltenia” S.A. la Societatea Comercială “CET Govora” S.A. Râmnicu-Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 87 din 19 august 2014, privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiţii
ale Consiliului Judeţean Vâlcea finanţate parţial sau integral din bugetul local şi a Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii
publice de interes judeţean finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2014
HOTĂRÂREA nr. 88 din 19 august 2014, privind stabilirea nivelului taxelor de şcolarizare pentru anul şcolar 2014 – 2015, la Şcoala
Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 89 din 19 august 2014, privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de
persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul’’Dozești - Bălcești Liceul Tehnologic Petrache Poenaru’’, operatorului de transport
rutier S.C Gigi și Gena S.R.L
HOTĂRÂREA nr. 90 din 19 august 2014, privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul ’’ Râmnicu Vâlcea - Mihăeşti – S.C. MAXCONF S.R.L. Râmnicu Vâlcea’’,
operatorului de transport rutier S.C. NISEMA TRANS S.R.L.
HOTĂRÂREA nr. 91 din 19 august 2014, privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul ’’ Roşiile – Bălceşti Liceul Tehnologic Petrache Poenaru ’’, operatorului de transport
rutier S.C. Gigi şi Gena S.R.L.
HOTĂRÂREA nr. 92 din 19 august 2014, privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate pe traseul 015 „Râmnicu Vâlcea (Oltchim) – Ioneşti – Scundu”, operatorilor de transport rutier S.C.
Transmontana S.A. şi S.C. Viltrans S.R.L.
HOTĂRÂREA nr. 93 din 19 august 2014, privind modificarea denumirii autogării prevăzute la coloanele 1 şi 2, poziţiile 001, 021,
083, 086 şi 092 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările
ulterioare, ca urmare a schimbării denumirii acesteia
HOTĂRÂREA nr. 94 din 19 august 2014, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Teatrului „Anton Pann”
Râmnicu Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 95 din 19 august 2014, privind modificarea statului de funcţii al Teatrului ”Anton Pann” Râmnicu Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 96 din 19 august 2014, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Judeţene
„Antim Ivireanul” Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 97 din 19 august 2014, privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, faza “studiu de fezabilitate”, pentru
obiectivul de investiţii: „Înlocuire conductă tur termoficare cu ţeavă DN 800 mm între PV 1 (Nod 104) - Nod 105 (stâlp 447-racord
Gara Râureni ) în sistem clasic cu conducte amplasate suprateran, termoizolate în sistem clasic’’, judeţul Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 98 din 19 august 2014, privind aprobarea rezultatului final al concursului de management, a planului de
management, a duratei pentru care se va încheia Contractul de management, precum şi numirea managerului la Biblioteca Judeţeană
„Antim Ivireanul” Vâlcea
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DISPOZIŢII
DISPOZIŢIA nr. 253 din 8 iulie 2014, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului ORTOPAN
IONUŢ-VALENTIN în MĂTUŞA
DISPOZIŢIA nr. 254 din 8 iulie 2014, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului ŞORICI GEORGESILVIU în DOBRESCU
DISPOZIŢIA nr. 255 din 8 iulie 2014, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei ŞORICI ELENACLAUDIA în DOBRESCU
DISPOZIŢIA nr. 263 din 11 iulie 2014, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţenei CIOBANU
MARIA-DANIELA în ALDEA
DISPOZIŢIA nr. 266 din 14 iulie 2014, privind emiterea unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 267 din 14 iulie 2014, privind emiterea unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 268 din 15 iulie 2014,privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea,în şedinţă ordinară în data de 22 iulie 2014,ora 900
DISPOZIŢIA nr. 271 din 16 iulie 2014, privind emiterea unei autorizaţii de construire şi prelungirea unei autorizaţii de construire
DISPOZIŢIA nr. 273 din 17 iulie 2014, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei TARŢA MARIA în
OPRESCU
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DISPOZIŢIA nr. 275 din 18 iulie 2014, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului TALPĂ
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DISPOZIŢIA nr.285 din 25 iulie 2014,privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea,în şedinţă extraordinară în data de 28 iulie 2014,ora 900
DISPOZIŢIA nr. 286 din 28 iulie 2014, privind emiterea unei autorizaţii de construire
DISPOZIŢIA nr. 287 din 28 iulie 2014, privind emiterea unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 300 din 4 august 2014, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului BOGOSLOV
LIVIU-MIHAIL în POPESCU
DISPOZIŢIA nr. 307 din 8 august 2014, privind emiterea a două certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 318 din 12 august 2014, privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă rdinară în data de 19 august
00
2014, ora 9
DISPOZIŢIA nr. 323 din 19 august 2014, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnişoarei BUCĂ
ANDREEA-BIANCA în BRATU
DISPOZIŢIA nr. 324 din 20 august 2014, privind emiterea unei autorizaţii de construire
DISPOZIŢIA nr. 325 din 21 august 2014, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei VANCEA
LILIANA în CONSTANTINESCU
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ANEXE
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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, a Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice de interes judeţean finanţate parţial
sau integral din venituri proprii şi a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 iulie 2014, la care participă un număr de 31 consilieri judeţeni din numărul
total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.10.092 din 14 iulie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.10.093 din 14 iulie 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 şi 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
HOTĂRĂŞTE
Art.1 (1) Se rectifică Bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.11 din 7 februarie
2014, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexelor nr.1 şi 2.
(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. 2.1 - 2.11.
Art.2 (1) Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe
anul 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 Se rectifică Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice de interes judeţean finanţate parţial sau integral din venituri proprii,
potrivit anexelor nr.4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 8 şi 8.1.
Art.4 Se rectifică Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2014, potrivit anexelor nr.7, 7.1 - 7.4.
Art.5 Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.11, 3, 3a, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1 - 7.4, 8 şi 8.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 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”, coroborat cu prevederile art.98 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PR E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 77 din 22 iulie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al judeţului Vâlcea, în vederea scoaterii din funcţiune
Consiliul Judeţean Vâlcea întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 iulie 2014, la care participă un număr de 29 consilieri judeţeni din totalul
de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.9860 din 8 iulie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice înregistrat la nr.9861 din 8 iulie 2014, precum şi avizele comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.121, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi cu cele ale art.6 şi art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare
şi cele ale pct.21 – 24 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.909/1997, 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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Vâlcea, în vederea scoaterii din funcţiune, a bunului „Aducţiune
apă industrială”, ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa, 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 Tehnice şi Direcţiei Generale
Economice, S.C. 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 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.
PREŞEDINTE
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
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Nr. 78 din 22 iulie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind declararea de interes public judeţean a unui bun şi concesionarea acestuia Societăţii Comerciale APAVIL S.A. Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 iulie 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.9864 din 8 iulie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.9865 din 8 iulie 2014, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art.3, alin.(3) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.554,
alin.(1), art.871, alin.(1) şi art.872, alin.(1) din Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale art.59, alin.(1) – (3) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se declară de interes public judeţean bunul „Staţie de pompare baraj Vlădeşti”, ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă concesionarea bunului prevăzut la art.1, Societăţii Comerciale APAVIL S.A. Vâlcea, pe o perioadă de 19 ani, începând cu
data adoptării prezentei hotărâri.
Art.3 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, se completează cu bunul
prevăzut la art.1.
Art.4 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.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale
Economice, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea, precum şi Societăţii Comerciale APAVIL S.A. Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consilului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98, coroborate cu cele ale art.45, alin.(3) 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. 79 din 22 iulie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri şi concesionarea acestora
Societăţii Comerciale CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 iulie 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.9261 din 26 iunie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.9262 din 26 iunie 2014, precum şi avizele comisiilor de
specialitate;
În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art.3, alin.(3) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.554,
alin.(1), art.871, alin.(1) şi art.872, alin.(1) din Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale art.59, alin.(1) – (3) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se declară de interes public judeţean bunurile ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă concesionarea bunurilor prevăzute la art.1, Societăţii Comerciale CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, începând cu data
adoptării prezentei hotărâri.
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.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Tehnice, precum şi Direcţiei
Generale Economice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consilului Judeţean Vâlcea
şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98, coroborate cu cele ale art.45, alin.(3) 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. 80 din 22 iulie 2014
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind acordarea indemnizaţiei de periculozitate şi a indemnizaţiei de hrană membrilor
formaţiilor de salvare ai Serviciului Public Judeţean SALVAMONT - SALVASPEO Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 iulie 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.9298 din 26 iunie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.9299 din 26 iunie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.19 alin.(1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr.77/2003, privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea
accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi, coroborate cu cele ale art.13 din Normele financiare pentru activitatea sportivă,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007, 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 acordă indemnizaţia de hrană membrilor formaţiilor de salvare, în sumă de 40,00 lei/salvator/zi, pentru acţiunile de patrulare,
pregătire profesională şi intervenţie la nivel judeţean şi de 50,00 lei/salvator/zi, pentru acţiunile de pregătire profesională şi intervenţie la nivel
interjudeţean.
Art.2 Se acordă indemnizaţia de periculozitate membrilor formaţiilor de salvare, în sumă de 40,00 lei/salvator/zi, pentru acţiunile de patrulare,
şi intervenţie la accidente, pentru salvatorii atestaţi şi de 20,00 lei/salvator/zi, pentru acţiunile de patrulare şi intervenţie la accidente, pentru
salvatorii în curs de atestare.
Art.3 Indemnizaţiile prevăzute la art.1 şi 2 se acordă în baza Contractului de voluntariat şi a fişei de pontaj, întocmită de şeful Serviciului Public
Judeţean SALVAMONT- SALVASPEO Vâlcea.
Art.4 Pe data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.74 din 31 mai 2007 şi Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.144 din 31 octombrie 2011.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice, precum şi
Serviciului Public Judeţean SALVAMONT- SALVASPEO Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98, coroborate cu cele ale art.45, alin.(2), lit.”a” 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. 81 din 22 iulie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor documentaţii de atribuire aferente achiziţiilor publice din cadrul proiectului
„Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 iulie 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. 10121/14.07.2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe înregistrat la nr. 10122/14.07.2014, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 44, alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.
8, alin. (2), lit. a din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 91
alin. (3) litera “f” şi art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 33 şi
35 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Ordinului Ministrului
Mediului şi Pădurilor nr. 2266/2012 privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de "proiectare şi execuţie de staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale", "execuţie de
reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă", "proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a
deşeurilor", "execuţie de depozit conform de deşeuri";
inând cont de prevederile Ordinului Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 2079/4.09.2013 privind aprobarea finanţării proiectului
„Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”;
Văzând Hotărârile Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 81/20.05.2013 privind aprobarea Documentului de Poziţie privind implementarea şi
asigurarea sustenabilităţii proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea” şi 91/3.06.2013 privind aprobarea
unor documentaţii de atribuire aferente achiziţiilor publice din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”;
Luând act de adresa Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 125498/CG/8.07.2014;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1– Se aprobă documentaţiile de atribuire (fişă de date, formulare, caiet de sarcini, condiţii contractuale, clarificări la documentaţia de
atribuire) aferente următoarelor achiziţii publice din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”:
-

Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi campanii de conştientizare publică- CS1 – Anexa nr. 1;
Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor de construcţii în cadrul proiectului – CS2– Anexa nr. 2;
Construire staţii de sortare Brezoi şi Râureni (proiectare şi execuţie lucrări) – CL2– Anexa nr. 3;
Închiderea depozitelor urbane neconforme de deşeuri Călimăneşti şi Drăgăşani – CL3– Anexa nr. 4;
Echipamente de colectare selectivă a deşeurilor (containere) – CB1– Anexa nr. 5;
Echipamente pentru staţia de compostare – CB2– Anexa nr. 6.

Art.2 –Anexele nr.1 - 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din
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judeţul Vâlcea, pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în
Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. d) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 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. 82 din 22 iulie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, faza “Proiect tehnic actualizat”, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi
modernizare DJ 651 Păuşeşti-Măglaşi – Stoeneşti, km.2+700 – 7+700, comunele Păuşeşti-Măglaşi şi Stoeneşti, judeţul Vâlcea”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 iulie 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.10.160 din 14 iulie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.10.161 din 14 iulie 2014, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit. ”f” şi art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,coroborate cu cele ale art.44, alin.(1)din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico - economică, faza “Proiect tehnic actualizat”, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare
DJ 651 Păuşeşti-Măglaşi – Stoeneşti, km.2+700 – 7+700, comunele Păuşeşti-Măglaşi şi Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, ai cărui indicatori tehnico economici sunt prevăzuţi în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Tehnice, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu
modificările 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. 83 din 22 iulie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind încetarea calităţii de membri în Consiliul de administraţie al
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, a domnilor Cocoş Vasile şi Amza Valeru
Consiliul Judeţean Vâlcea întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 iulie 2014, la care participă un număr de 31 consilieri judeţeni din totalul
de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.9300 din 26 iunie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice înregistrat la nr.9301 din 26 iunie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Văzând adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.1614 din 16 iunie 2014, prin care Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi
Poduri Vâlcea ne-a transmis cererile de demisie ale domnilor Cocoş Vasile şi Amza Valeru din funcţiile de membri în Consiliul de administraţie al
regiei;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi lit.”d”, alin.(5), lit.”a”, pct.12 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.3 pct.1 lit.a şi ale art.5, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011,
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 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 Domnului Cocoş Vasile îi încetează calitatea de membru în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri
Vâlcea, ca urmare a demisiei.
Art.2 Domnului Amza Valeru îi încetează calitatea de membru în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri
Vâlcea, ca urmare a demisiei.
Art.3 Pe data prezentei îşi încetează aplicabilitatea prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului judeţean Vâlcea 101 din 28 iulie 2011 şi
prevederile art.1 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.132 din 30 septembrie 2011, referitoare la reînnoirea mandatului de
membru al Consiliului de administraţie al domnului Amza Valeru.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice, Regiei
Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, precum şi persoanelor prevăzute la art.1 şi 2, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei
şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
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Nr. 84 din 22 iulie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind declanşarea procedurii de selecţie a doi membri ai Consiliului de Administraţie
al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 iulie 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.9249 din 26.06.2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub nr.9250 din 26.06.2014, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’a’’ şi ’’d’’ din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
ulterioare, ale art.2 pct.2 lit.’’a’’ şi pct.3 lit.’’a’’, art.3 pct.1 lit.’’a’’, art.5 alin.(1) - (5) şi art.60 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, 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 aprobă declanşarea procedurii de selecţie a doi membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi
Poduri Vâlcea, după cum urmează:
1. un reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea, cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în
activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome;
2. o persoană cu experienţă în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate
al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat. Această persoană nu poate fi selectată din rândul funcţionarilor publici sau al
altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.
Art.2 Selecţia membrilor Consiliului de administraţie se va efectua de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane, numită
prin Dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art.3 (1) Criteriile de selecţie se stabilesc de comisia prevăzută la art. 2, cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii Regiei
Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea.
(2) Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Administraţie Locală,
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Tehnice şi Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 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. 85 din 22 iulie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind acordul de principiu al Consiliului Judeţean Vâlcea pentru transferul unor active de la
Complexul Energetic“Oltenia” S.A. la Societatea Comercială “CET Govora” S.A. Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data 28.07.2014, la care participă un număr de 28 consilieri judeţeni din
numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 10841 din 25.07.2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice şi Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe, înregistrat la
nr. 10842 din 25.07.2014;
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2), art.91 alin. (1) lit.’’a’’ coroborat cu alin. (2) lit.’’d’’, art.91 alin. (1) lit. c), din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare i ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ţinând cont de adresa Ministerului Justiţiei comunicată Departamentului pentru Energie, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.
10737 din 23.07.2014;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se dă acordul de principiu pentru transferul unor active din cadrul Exploatării Miniere Berbeşti – Alunu aparţinând Complexului Energetic
“Oltenia” S.A. către Societatea Comercială “CET Govora” S.A. Râmnicu Vâlcea.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Societătii Comerciale “CET Govora” S.A., Complexului Energetic “Oltenia” S.A. şi Ministerului Justiţiei,
în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al
Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 86 din 28 iulie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea finanţate
parţial sau integral din bugetul local şi a Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice
de interes judeţean finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2014
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Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 august 2014, la care participă un număr de 32 consilieri judeţeni din
numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.11.648 din 12 august 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.11.649 din 12 august 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, ale art.63 din Ordonanţa Guvernului nr.9/2014, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi ale art.1 din Hotărârea
Guvernului nr.667/2014, privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul
2014, pentru judeţele Argeş, Gorj, Prahova, Olt, Teleorman şi Vâlcea;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 (1) Se rectifică Bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.11 din 7
februarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexelor nr.1 şi 2.
(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.2.1 – 2.10.
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 Se rectifică Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice de interes judeţean finanţate parţial sau integral din venituri proprii,
potrivit anexelor nr.4.1, 4.2, 5.1 şi 5.2.
Art.4 Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.10, 3, 3a, 4.1, 4.2, 5.1 şi 5.2. fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 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”, coroborat cu prevederile art.98 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 17 voturi pentru 16 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PR E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 87 din 19 august 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind stabilirea nivelului taxelor de şcolarizare pentru anul şcolar 2014 – 2015,
la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 august 2014 la care participă un număr de 31 consilieri judeţeni din
numărul total de 32 în funcţie;
Ţinând cont de adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.9628 din 2 iulie 2014, prin care Şcoala Populară de Arte şi Meserii
Râmnicu Vâlcea a transmis taxele de şcolarizare pentru anul şcolar 2014 – 2015;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 9862 din 8 iulie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.9863 din 8 iulie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a”, lit.”b” şi lit.”d”, alin.(3), lit.”c” şi alin.(5), lit.”a”, pct.4 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.67, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art.1, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.9/1996, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a
instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.16 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008, privind managementul
instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Şcolii Populare de
Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.119 din 25 august 2009;
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 nivelul taxelor de şcolarizare pentru anul şcolar 2014 – 2015 la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea, potrivit
anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, precum şi
Şcolii Populare de Arte şi Meserii 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 în conformitate cu prevederile art. 45, alin.(2), lit.”c”, coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 88 din 19 august 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane,
prin curse regulate speciale, pe traseul’’Dozești - Bălcești Liceul Tehnologic Petrache Poenaru’’,
operatorului de transport rutier S.C Gigi și Gena S.R.L
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Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 august 2014 la care participă un număr de 28 consilieri judeţeni, din
totalul de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.11495 din 8 august 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.11496 din 8 august 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. Gigi și Gena S.R.L., emis de Autoritatea Rutieră Română A.R.R. –
Agenţia Vâlcea, prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.10388/R din 4.08.2014;
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, ale Ordonanței Guvernului
nr.27/2011, privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, precum și cele ale 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
’’Dozești-Bălcești Liceul Tehnologic Petrache Poenaru’’, operatorului de transport rutier, S.C. Gigi și Gena S.R.L., pentru autovehiculul cu număr
de înmatriculare VL-07–XIY, 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. Gigi și
Gena S.R.L. precum 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 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 89 din 19 august 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul ’’ Râmnicu Vâlcea - Mihăeşti – S.C. MAXCONF S.R.L. Râmnicu Vâlcea’’,
operatorului de transport rutier S.C. NISEMA TRANS S.R.L.
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 19 august 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 sub nr.11499 din 8 august 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice înregistrat la nr.11500 din 8 august 2014, precum și avizele
comisiilor de specialitate;
Văzând adresa nr.3468 din 30.07.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 10727/R din 04.08.2014, prin care Autoritatea Rutieră
Română ARR – Agenţia Vâlcea, a comunicat Avizul favorabil în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru serviciul de transport public
judeţean prin curse regulate speciale;
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 local
nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.31 alin. (1¹) şi (2) -art.35 din Normele de aplicare a Legii nr. 92/2007, aprobate prin
Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvenului nr.
27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din
31.01.2008;
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 județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul ’’
Râmnicu Vâlcea - Mihăeşti – S.C. MAXCONF S.R.L. Râmnicu Vâlcea’’, operatorului de transport rutier S.C. NISEMA TRANS S.R.L., pentru
autovehiculul cu numărul de înmatriculare VL-08-LRO, de la data adoptării prezentei hotărâri şi până la data de 16 iunie 2016.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzut la art.1, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, S.C.
NISEMA TRANS S.R.L., precum și Autorității Rutiere Române A.R.R. - Agenția Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
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.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 90 din 19 august 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
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HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale,
pe traseul ’’ Roşiile – Bălceşti Liceul Tehnologic Petrache Poenaru ’’, operatorului de transport rutier S.C. Gigi şi Gena S.R.L.
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 august 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 sub nr.11497 din 8 august 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice înregistrat la nr.11498 din 8 august 2014, precum și avizele
comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier
S.C. Gigi şi Gena S.R.L. emis de Autoritatea Rutieră Română ARR
– Agenţia Vâlcea, prin adresa nr.3466 din 30.07.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.10387/R din 4 august 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 local
1
nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.31 alin.(1 ) şi (2) – art.35 din Normele de aplicare a Legii nr.92/2007, aprobate prin
Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr.353/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului privind
transporturile rutiere, nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum 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 31.01.2008;
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 județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul ’’Roşiile
–Bălceşti Liceul Tehnologic Petrache Poenaru’’, operatorului de transport rutier S.C. Gigi şi Gena S.R.L., pentru autovehiculul cu număr de
înmatriculare VL-10KKK, pentru perioada 15.09.2014 – 30.06.2015, excluzând vacanţele şcolare.
Art. 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 Direcției Generale Economice, S.C. Gigi şi
Gena S.R.L., precum și Autorității Rutiere Române A.R.R.- Agenția Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
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.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 91 din 19 august 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane
prin curse regulate pe traseul 015 „Râmnicu Vâlcea (Oltchim) – Ioneşti – Scundu”,
operatorilor de transport rutier S.C. Transmontana S.A. şi S.C. Viltrans S.R.L.
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 august 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 sub nr.11.570 din 11 august 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice înregistrat la nr.11.571 din 11 august 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Văzând referatul Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii
regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu nr.11.563 din 11 august 2014, privind atribuirea licenţelor de traseu operatorilor de transport rutier
declaraţi câştigători în data de 8 august 2014, în urma organizării licitaţiilor electronice la nivel naţional pentru efectuarea serviciilor de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate, pe perioada 2014 – 2019;
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.16, alin.(1) şi art.17 alin.(1) lit.“p” din Legea serviciilor de transport public local
nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare i cele ale art. 4 lit.”h”, art.15 şi art.19 din Normele aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor
şi Reformei Administrative nr.353/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul 015 „Râmnicu
Vâlcea (Oltchim) – Ioneşti – Scundu”, următorilor operatori de transport rutier:
1. S.C. Transmontana S.A., pentru autovehiculul cu numărul de înmatriculare B-49-FBB, pentru efectuarea curselor în perioada 1 – 15 ale
fiecărei luni;
2. S.C. Viltrans S.R.L., pentru autovehiculul cu numărul de înmatriculare B-53-JMH, pentru efectuarea curselor în perioada 16 – 30(31) ale
fiecărei luni.
(2) Licenţa de traseu prevăzută la alin.(1) se acordă începând cu data adoptării prezentei hotărâri până la data de 30 iunie 2019.
Art.2 Licenţele de traseu şi caietele de sarcini se vor elibera de către A.R.R. - Agenția Vâlcea, potrivit datelor prevăzute la art.1.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice, precum şi
Autorităţii Rutiere Române A.R.R. - Agen ia Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe siteul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum 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.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
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Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 92 din 19 august 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea denumirii autogării prevăzute la coloanele 1 şi 2, poziţiile 001, 021, 083, 086 şi 092 din
Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificările
şi completările ulterioare, ca urmare a schimbării denumirii acesteia
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 august 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 sub nr.11.493 din 8 august 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice înregistrat la nr.11.494 din 8 august 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Văzând adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.10.811 din 24 iulie 2014, prin care Autoritatea Rutieră Română ARR – Agenţia
Vâlcea, ne informează faptul că S.C. Crom Transbuz S.R.L., deţine licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier – AUTOGARĂ;
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.17, alin.(1) lit.“b” şi lit.”c” din Legea serviciilor de transport public local
nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.4 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, ale Ordonanţei Guvernului privind transporturile
rutiere, nr.27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28
decembrie 2012, privind aprobarea Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, 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 modifică denumirea autogării S.C. Imex Trading Company S.R.L., din municipiul Drăgăşani, prevăzută la coloanele 1 şi 2, poziţiile
001, 021, 083, 086 şi 092 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările
ulterioare, ca urmare a faptului că aceasta îşi desfăşoară activitatea sub noua denumire de S.C. Crom Transbuz S.R.L.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, precum 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, precum 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.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 93 din 19 august 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 august 2014, la care participă un număr de 29 consilieri
judeţeni, din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.9166 din 25 iunie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.9167 din 25 iunie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, înregistrată sub nr.1998 din 12 iunie 2014 ;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’a’’ şi „d”, alin.2 lit. ’’c’’ şi alin.5 lit. ’’a’’ pct.4 coroborate cu prevederile art.104, alin.(1) lit.”a şi
e”, alin.(2), lit.”a” şi alin.6 lit.’’b’’ din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat
artistic, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice
de cultură 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 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.145 din 23 decembrie 2010.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice şi Teatrului
„Anton Pann” 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 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. 94 din 19 august 2014
ROMÂNIA
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii al Teatrului ”Anton Pann” Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 august 2014, la care participă un număr de 29 consilieri judeţeni din
totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 10056 din 11.07.2014.
Luând în considerare Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, înregistrat sub nr. 10057 din
11.07.2014, 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 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. Statul de funcţii al Teatrului ”Anton Pann” Râmnicu Vâlcea prevăzut în anexa nr. II.5. la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.110
din 31.07.2013 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi a unor instituţii şi servicii publice de interes
judeţean, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre structurilor funcţionale din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Teatrului ”Anton Pann” 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, 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.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 95 din 19 august 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 august 2014, la care participă un număr de 29 consilieri judeţeni, din
totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.9035 din 23 iunie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.9036 din 23 iunie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Bibliotecii Judeţene ’’Antim Ivireanul’’ Vâlcea, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.1361 din 23 mai 2014 ;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’a’’, alin.(2) lit.’’c’’ şi alin.(5) lit. ’’a’’ pct.4 şi cu prevederile art.104, alin.(1) lit.’’a’’ şi ’’e’’, alin.(2),
lit.”a” şi alin.(6) lit.’’b’’ din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.2 alin.(2)
din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 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 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.127 din 29 septembrie 2006 îşi încetează aplicabilitatea începând cu data adoptării
prezentei hotărâri.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice şi Bibliotecii
Judeţene „Antim Ivireanul” 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 1 abţinere.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 96 din 19 august 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, faza “studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investiţii: „Înlocuire
conductă tur termoficare cu ţeavă DN 800 mm între PV 1 (Nod 104) - Nod 105 (stâlp 447-racord Gara Râureni )
în sistem clasic cu conducte amplasate suprateran, termoizolate în sistem clasic’’, judeţul Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 august 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.11619 din 12 august 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.11620 din 12 august 2014, precum şi avizele comisiilor de
specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit. ”f” şi art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico - economică, faza “studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investiţii: „Înlocuire conductă tur
termoficare cu ţeavă DN 800 mm între PV 1 (Nod 104) - Nod 105 (stâlp 447-racord Gara Râureni ) în sistem clasic cu conducte amplasate
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suprateran, termoizolate în sistem clasic judeţul Vâlcea”, ai cărui indicatori tehnico – economici, sunt prevăzuţi în anexa, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Tehnice, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu
modificările 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. 97 din 19 august 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al concursului de management, a planului de management, a duratei pentru care se va încheia
Contractul de management, precum şi numirea managerului la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 august 2014 la care participă un număr de 32 consilieri judeţeni din
numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.11.424 din 7 august 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.11.425 din 7 august 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a”, alin.(2), lit.”e” şi alin.(5), lit.”a”, pct.4 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.56 din Legea bibliotecilor, nr.334/2002, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale art.20, alin.(5) şi art.23 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură,
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 rezultatul concursului de management organizat la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, în perioada 11 – 25 iulie 2014.
Art.2 Domnul Remus Grigorescu, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe economice, se numeşte în funcţia de manager la Biblioteca
Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea.
Art.3 Se aprobă Planul de management al domnului Remus Grigorescu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Durata Contractului de management, pentru care a fost elaborat Planul de management prevăzut la art.3, este de 5 ani.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, structurilor funcţionale din cadrul
Consiliului Judeţean Vâlcea, Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, precum şi domnului Remus Grigorescu, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.45, alin.(5) coroborate cu ale art.98 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 28 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 1 abţinere.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 98 din 19 august 2014
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DISPOZIŢII
ALE
PREŞEDINTELUI
CONSILIULUI JUDEŢEAN
VÂLCEA
(iulie - august)
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului ORTOPAN IONUŢ-VALENTIN în MĂTUŞA
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3527 din 03.07.2014, prin care se propune
admiterea cererii domnului Ortopan Ionuţ-Valentin, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Ortopan în Mătuşa,
motivând că doreşte să poarte numele de familie dobândit la naştere, din respect pentru părinţii săi;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din
Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările 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 ulterioare, emite următoarea:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Ortopan Ionuţ-Valentin, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Lucian Blaga nr.7, bl.A33, sc.A, ap.3,
judeţul Vâlcea, tată Marin şi mamă Constantina, născut în municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea, la data de 10 noiembrie 1981, CNP
1811110384967, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Ortopan în Mătuşa, urmând să poarte în viitor numele de familie
MĂTUŞA şi prenumele IONUŢ-VALENTIN.
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. 253 din 8 iulie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului ŞORICI GEORGE-SILVIU în DOBRESCU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3520 din 03.07.2014, prin care se propune
admiterea cererii domnului Şorici George-Silviu, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Şorici în Dobrescu, motivând
că doreşte să poarte numele de familie al mamei sale şi pentru faptul că acesta produce ilaritate;
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.”a” 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),
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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 ulterioare, emite următoarea:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Şorici George-Silviu, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, B-dul Tineretului nr.8, bl.B4, sc.A, ap.36,
judeţul Vâlcea, tată George şi mamă Maria, născut în oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea, la data de 3 aprilie 1985, CNP 1850403385307, şi se
schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Şorici în Dobrescu, urmând să poarte în viitor numele de familie DOBRESCU şi prenumele
GEORGE-SILVIU.
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. 254 din 8 iulie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei ŞORICI ELENA-CLAUDIA în DOBRESCU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3521 din 03.07.2014, prin care se propune
admiterea cererii doamnei Şorici Elena-Claudia, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Şorici în Dobrescu, motivând
că numele de familie produce ilaritate;
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.”a” 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 ulterioare, emite următoarea:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Şorici Elena-Claudia, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, B-dul Tineretului nr.8, bl.B4, sc.A, ap.36,
judeţul Vâlcea, tată Dumitru şi mamă Elena, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 1 iulie 1987, CNP 2870701385618,
şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Şorici în Dobrescu, urmând să poarte în viitor numele de familie DOBRESCU şi
prenumele ELENA-CLAUDIA.
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. 255 din 8 iulie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţenei CIOBANU MARIA-DANIELA în ALDEA
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3522 din 08.07.2014, prin care se propune
admiterea cererii doamnei Ciobanu Maria-Daniela, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Ciobanu în Aldea, 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 ulterioare, emite următoarea:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea cetăţenei Ciobanu Maria-Daniela, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Calea lui Traian nr.84, bl.S7/2, sc.A,
ap.14, judeţul Vâlcea, tată Gheorghe şi mamă Maria, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 17 martie 1984, CNP
2840317385581, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Ciobanu în Aldea, urmând să poarte în viitor numele de familie
ALDEA şi prenumele MARIA-DANIELA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
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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. 263 din 11 iulie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 10074 din 11.07.2014, prin care se propune emiterea
unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie 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. 266 din 14 iulie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.10109 din 14.07.2014, prin care se propune emiterea
unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu
modificările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie 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. 267 din 14 iulie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
00
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 22 iulie 2014, ora 9
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(1) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările 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 22 iulie 2014, ora 9 , care se va desfăşura în sediul Consiliului
Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii de zi al şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei, urmărind pregătirea materialelor care vor fi
supuse dezbaterii.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 268 din 15 iulie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
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PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire şi prelungirea unei autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 10192 din 15.07.2014, prin care se propune emiterea
unei autorizaţii de construire şi prelungirea unei autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) şi art. 7 alin. 7 din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991,
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
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire prevăzută în anexa nr.1.
Art. 2 Se prelungeşte valabilitatea unei autorizaţii de construire prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 3 Anexele nr.1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie 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. 271 din 16 iulie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei TARŢA MARIA în OPRESCU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3523 din 09.07.2014, prin care se propune
admiterea cererii doamnei Tarţa Maria, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Tarţa în Oprescu, 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.(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 ulterioare, emite următoarea:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Tarţa Maria, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Săliştea Nouă nr.9, judeţul Vâlcea, tată Pătru şi
mamă Elena, născută în cartierul Goranu, judeţul Vâlcea, la data de 2 iunie 1962, CNP 2620602060771, şi se schimbă numele acesteia, pe cale
administrativă, din Tarţa în Oprescu, urmând să poarte în viitor numele de familie OPRESCU 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 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. 273 din 17 iulie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului COADĂ IONEL-CRISTIAN în BURTESCU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3526 din 09.07.2014, prin care se propune
admiterea cererii domnului Coadă Ionel-Cristian, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Coadă în Burtescu, motivând
că numele de familie produce ilaritate;
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.”a” 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 ulterioare, emite următoarea:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Coadă Ionel-Cristian, domiciliat în satul Rîmeşti, comuna Şuşani, judeţul Vâlcea, tată Florin şi mamă Aura,
născut în municipiul Băileşti, judeţul Dolj, la data de 11 septembrie 1989, CNP 1890911161691, şi se schimbă numele acestuia, pe cale
administrativă, din Coadă în Burtescu, urmând să poarte în viitor numele de familie BURTESCU şi prenumele IONEL-CRISTIAN.
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 Local pentru
Evidenţa Persoanelor Drăgăşani, care va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a dovezii de plată a taxei
extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 274 din 18 iulie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului TALPĂ CONSTANTIN-ROMULUS în STANCU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3525 din 09.07.2014, prin care se propune
admiterea cererii domnului Talpă Constantin-Romulus, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Talpă în Stancu,
motivând că doreşte să poarte actualul nume de familie al mamei sale;
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 ulterioare, emite următoarea:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Talpă Constantin-Romulus, domiciliat în municipiul Drăgăşani, Ale.Trandafirilor, bl.C1, sc.B, ap.4, judeţul
Vâlcea, tată Vasile-Gheorghe şi mamă Elena, născut în municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea, la data de 4 octombrie 1985, CNP 1851004384988,
şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Talpă în Stancu, urmând să poarte în viitor numele de familie STANCU şi prenumele
CONSTANTIN-ROMULUS.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Serviciului Public Comunitar Local pentru
Evidenţa Persoanelor Drăgăşani, care va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a dovezii de plată a taxei
extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 275 din 18 iulie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 10431 din 18.07.2014, prin care se propune emiterea
unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată,cu modificările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 277 din 18 iulie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două autorizaţii de construire
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Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.10563 din 21.07.2014, 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 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 emit două autorizaţii de construire, prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie 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. 280 din 22 iulie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 10726 din 23.07.2014, prin care se propune emiterea
unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie 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. 281 din 24 iulie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnişoarei MATEI CRISTIANA în TONESCU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3528 din 16.07.2014, prin care se propune
admiterea cererii domnişoarei Matei Cristiana, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Matei în Tonescu, motivând că
doreşte să poarte actualul nume de familie al mamei sale;
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 ulterioare, emite următoarea:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnişoarei Matei Cristiana, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Marin Sorescu nr.1, bl.A36/1, sc.B, ap.19,
judeţul Vâlcea, tată Traian şi mamă Verginica, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 13 octombrie 1995, CNP
2951013385569, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Matei în Tonescu, urmând să poarte în viitor numele de familie
TONESCU şi prenumele CRISTIANA.
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. 283 din 24 iulie 2014
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului CĂŢEA MIHAI-BOGDAN în ONOGEA
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3529 din 16.07.2014, prin care se propune
admiterea cererii domnului Căţea Mihai-Bogdan, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Căţea în Onogea, motivând
că doreşte să poarte actualul nume de familie al mamei sale;
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 ulterioare, emite următoarea:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Căţea Mihai-Bogdan, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Eftimeştilor nr.16, judeţul Vâlcea, tată
Alecsandru şi mamă Ioana, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 22 noiembrie 1985, CNP 1851122385567, şi se
schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Căţea în Onogea, urmând să poarte în viitor numele de familie ONOGEA şi prenumele
MIHAI-BOGDAN.
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. 284 din 24 iulie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
00
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă extraordinară în data de 28 iulie 2014, ora 9
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(2) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările 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 extraordinară, în data de 28 iulie 2014, ora 9 , care se va desfăşura în sediul
Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a 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. 285 din 25 iulie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 10789 din 24.07.2014, 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 art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

21

Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 286 din 28 iulie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.10837 din 25.07.2014, prin care se propune emiterea
unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu
modificările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie 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. 287 din 28 iulie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului BOGOSLOV LIVIU-MIHAIL în POPESCU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3530 din 23.07.2014, prin care se propune
admiterea cererii domnului Bogoslov Liviu-Mihail, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Bogoslov în Popescu,
motivând că doreşte să poarte actualul nume de familie al mamei sale;
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 ulterioare, emite următoarea:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Bogoslov Liviu-Mihail, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Nicolae Iorga nr.6, bl.A24/3, sc.B, ap.14,
judeţul Vâlcea, tată Gheorghe şi mamă Mihaela, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 6 septembrie 1995, CNP
1950906385561, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Bogoslov în Popescu, urmând să poarte în viitor numele de familie
POPESCU şi prenumele LIVIU-MIHAIL.
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. 300 din 4 august 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. 11383 din 06.08.2014, 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 art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului , în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
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SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 307 din 8 august 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
00
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă rdinară în data de 19 august 2014, ora 9
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(1) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările 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 19 august 2014, ora 9 , care se va desfăşura în sediul
Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii de zi al şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei, urmărind pregătirea materialelor care vor fi
supuse dezbaterii.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 318 din 13 august 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnişoarei BUCĂ ANDREEA-BIANCA în BRATU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3531 din 12.08.2014, prin care se propune
admiterea cererii domnişoarei Bucă Andreea-Bianca, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din BUCĂ în BRATU,
motivând că actualul nume de familie produce ilaritate;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”a” şi art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea pe
cale administrativă a numelor 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 ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE
Art.1: Se admite cererea domnişoarei Bucă Andreea-Bianca, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Ale. Narciselor, nr.2, bl.C28, sc.A,
ap.2, judeţul Vâlcea, tată Ion şi mamă Adriana, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 2 iulie 1996, CNP
2960702385563, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din BUCĂ în BRATU, urmând să poarte în viitor numele de familie
BRATU şi prenumele ANDREEA-BIANCA.
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. 323 din 19 august 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.11934 din 19.08.2014, prin care se propune emiterea
unei autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
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PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 324 din 20 august 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei VANCEA LILIANA în CONSTANTINESCU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3533 din 12.08.2014, prin care se propune
admiterea cererii doamnei Vancea Liliana, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Vancea în Constantinescu,
motivând că doreşte să revină la numele de familie dobândit la naştere, din respect pentru părinţii săi;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din
Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările 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 ulterioare, emite următoarea:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Vancea Liliana, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Henri Coandă nr.26, bl.N 11, sc.A, ap.5,
judeţul Vâlcea, tată Cristea şi mamă Silvia, născută în oraşul Bălceşti, judeţul Vâlcea, la data de 1 septembrie 1972, CNP 2720901380029, şi se
schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Vancea în Constantinescu, urmând să poarte în viitor numele de familie
CONSTANTINESCU şi prenumele LILIANA.
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. 325 din 21 august 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului GOLESCU ANDREI-CĂTĂLIN în PETRUŞI
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3532 din 20.08.2014, prin care se propune
admiterea cererii domnului Golescu Andrei-Cătălin, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Golescu în Petruşi,
motivând că doreşte să poarte actualul nume de familie al mamei sale;
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” şi art.6 alin.(1) şi (2) 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 ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE
Art.1 Se admite cererea domnului Golescu Andrei-Cătălin, domiciliat în satul Roşioara, str. Principală, nr.73, oraşul Berbeşti, judeţul Vâlcea,
tată Nicolae şi mamă Marieta, născut în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, la data de 16 mai 1996, CNP 1960516384788, şi se schimbă numele
acestuia, pe cale administrativă, din Golescu în Petruşi, urmând să poarte în viitor numele de familie PETRUŞI şi prenumele ANDREI-CĂTĂLIN .
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, judeţul 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,
24

Nr. 334 din 26 august 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a opt autorizaţii de construire în regim de urgenţă şi a unui certificat de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 12484 din 27.08.2014, prin care se propune emiterea
a opt autorizaţii de construire în regim de urgenţă şi a unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 7 alin.16 şi art.6 alin.(1) – (3), din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991,
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
Art. 1 Se emit opt autorizaţii de construire în regim de urgenţă, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Se emite un certificat de urbanism prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 3 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. 338 din 28 august 2014
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 266 din 14 iulie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 42 - 42
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

Com.
Diculeşti
prin Sabin
Cupăreanu
în calitate
de primar

Diculeşti,
Sat
BăbeniOlteţu
judet
Vâlcea

Prima înfiinţare a
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră
în com. Diculeşti,
judeţul Vâlcea.

com
Diculeşti, Sat
Diculeşti,
Budeşti şi
BăbeniOlteţu

24
luni

Alimentare cu energie electrică ; Telefonizare; Prevenirea și stingerea incendiilor ; Sănătatea populației ; Protecția mediului ; -Aviz de
gospodărire a apelor; -Aviz O.C.P.I. şi Decizia D.A.D.R. pentru scoaterea terenului din circuitul agricol(gospodăria de apă şi staţia de
epurare); -Acord admi-nistrator drum judeţean -Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie - Serviciul Circulaţie -Aviz Administratori reţele
transport gazolină şi gaze naturale; -Acord notarial al proprietarilor de teren, dacă prin lucrările propuse se afectează proprietăţi private;
- Studiu geotehnic; - Studiu hidrogeologic; - Referat verificator proiect conform Legii 10/1995; - Plan de încadrare în zonă şi plan de
situaţie,pentru amplasarea reţelelor, staţiei de epurare şi gospodăriei de apa, întocmite conform Legii 50/1991, pe suport topografic,
vizate de O.C.P.I. Vâlcea; -Deviz estimativ lucrări;

1

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 267 din 14 iulie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 43 - 43
Nr.
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

Protecția mediului ; - Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie - Serviciul Circulaţie - Aviz C.N.A.D.R. (pentru racord la D.N.
65) - Aviz CEZ Distributie S.A. - Studiu geotehnic - Referat verificator conform Legii nr.10/1995 - Plan de situaţie şi plan de
încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic, vizate de Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

1

Comuna Oteşani
(prin primar
Oprişor Mircea)

Oteşani, jud.
Valcea

Asfaltare drum
com.Oteşani,
comunal D.C.130, com. Sat Oteşani
Oteşani, judeţul Vâlcea

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa Nr. 1 la Dispoziția Nr. 271 din 16 iulie 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 23 - 23
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

1

Comuna Ioneşti prin Neagoie
Constantin - Primar,

Ioneşti, Sat Ioneşti jud. Alimentare cu apă şi reţea canalizare şi epurare ape uzate
Vâlcea, C.P. 247270
menajere, com. Ioneşti, satele: Marcea, Prodăneşti,
Ioneşti,Bucşani,Fişcălia,jud. Vâlcea
Președinte,
ION CÎLEA
26

6 932 172,00

Com. Ioneşti, Satele: Marcea, Ioneşti,
Prodăneşti,Bucşani,Fişcălia,C.P. 247270

Durată
Observații
execuție
7
36
luni

8

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa Nr. 2 la Dispoziția Nr. 271 din 16 iulie 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 19 – 19/ 2012
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

Voineasa- Vâlcea,
CP 247750

DEZVOLT. INFRASTRUCT. DE AGREMENT ÎN STAŢIUNEA TURISTICĂ VOINEASA –
JUD. VÂLCEA- MODIFICĂ ŞI ÎNLOCUIEŞTE AUTORIZ. DE CONSTRUIRE Nr.16 din
23.06.2011

1

Comuna Voineasa prin
Primar Stanciu Gheorghe

Durată
Observații
execuție
7

51.256.120 Com. Voineasa, Sat Voineasa Zona Obârşia Lotrului - Mioarele

8

26
luni

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 277 din 18 iulie 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: 44 - 44

Solicitant

Adresa
solicitant

2

3

Ureche
Ionuţ Silviu

Sibiu judet
Sibiu, Str.
Văii, Nr. 5

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

4

5

6

7

Construire Anexă gospodărească pentru
exploataţie agricolă D+P

Com.
Titeşti, Sat
Titeşti

12
luni

Alimentare cu energie electrică ; Sănătatea populației ; Protecția mediului ; - Aviz Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Vâlcea,
- Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea, - Plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie întocmite pe suport
topografic vizate de O.C. P.I. Vâlcea - Notificare Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea - Studiu geotehnic
Președinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 280 din 22 iulie 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din … Interval: 24 - 25
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată
execuție

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

,, Construire fânar şi anexă gospodărească "

22366,63

comuna Dăeşti, Sat Sânbotin,
C.P. 247125

12
luni

,,Realizare branşament electric- staţie de telefonie mobilă "

19.465

comuna Câineni, Sat Robeşti,
C.P. 247085

12
luni

1

ILINCA DANIELA

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

2

S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. Bucureşti judet , Sect. 1, Str. Lascăr
prin S.C.RADCOM S.R.L.
Catargiu, Nr. 47-53

Președinte,
ION CÎLEA
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 281 din 24 iulie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 45 - 45
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

Protecția mediului ; - Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea pentru scoaterea terenului din
circuitul agricol şi Decizia Direcţiei pentru Agricultură Vâlcea privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol Aviz S.C. Distribuţie S.A. Râmnicu Vâlcea - Acord proprietar teren exprimat în formă autentică

1

S.C. Conpet S.A.
Ploieşti judet Prahova,
Ploieşti prin Ilaşi Liviu - C.P. 100559, Str. Anul
Director General
1848, Nr. 1-3

Staţie protecţie
catodică Scaioşi
F1, F2.

comuna Orleşti,
Sat Scaioşi,
C.P. 247510

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 286 din 28 iulie 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...

Interval: 26 - 26

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

1

ABA Olt prin
S.C.Edion S.R.L.

Râmnicu Vâlcea judet Vâlcea, C.P.
240156, Str. Remus Bellu, Nr. 6

Decolmatare prin îndepărtarea materialului aluvionar pentru asigurarea scurgerii
optime în albie pe pârâul Bistriţa în Comuna Frânceşti, Judeţul Vâlcea

5100,00

comuna Frânceşti, Sat
Coşani, C.P. 247195

Durată
Observații
execuție
7

8

12
luni

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 286 din 28 iulie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...

Interval: 46 - 46

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

1

2

3

4

5

6

7

1

COMUNA
STOILESTI judet
STOILEŞTI ( prin Valcea, Str.
Primar Ionescu
Principala, Nr. 1
Florin),

Refacerea şi protejarea platformei drumului com. Stoilesti,
Uliţa Sogor Malu – de- a lungul pârâului
Sat Malu ,
Urşana, trecerea prin vad şi pod în punctul Vladulesti,
Malu, comuna Stoileşti, judeţul Vâlcea

12
luni

Președinte,
ION CÎLEA

28

Protecția mediului ; - Aviz de amplasament şi de gospodărire a apelor - Aviz administratori reţele
utilităţi, dacă acestea sunt afectate de execuţia lucrărilor - Aviz Inspectoratul Judeţean de PoliţieServiciul Circulaţie - Studiu geotehnic - Referat verificator conform Legii nr.10/1995 - Planul de
situaţie şi planul de încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic, vizate de Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea - Deviz evaluare lucrări

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 307 din 8 august 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...

Interval: 47 - 48
Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

2

3

4

5

6

7

1

S.C. RCS
& RDS
S.A.

Bucureşti,
Sect. 5, Str.
Dr.Staicovici,
Nr. 73-75

Staţie de bază
pentru telefonie
mobilă 3G, com.
Costeşti-Vâlcea

com Costeşti,
Sat Costeşti,
C.P. 247115

12
luni

Alimentare cu energie electrică ; Sănătatea populației ; Protecția mediului ; - Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română; - Aviz Stat
Major General M.Ap.N.; - Aviz Autoritatea Naţională pentru Administr. şi Reglement. în Comunicaţii; -Aviz O.C.P.I.Vâlcea şi Decizia
Direcţiei pt. Agricultură Vâlcea, pt. scoaterea terenului din circuitul agricol; -Referat verificator conform Legii nr.10/1995, republicată cu
modificările ulterioare; -Studiu geotehnic;; -Plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie întocmite pe suport topografic vizate de O.C.P.I.
Vâlcea;

2

S.C.
WATER
POWER
CLEAN
S.R.L.

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

Amenajare
hidroenergetică
Topolog

comuna
Perişani

12
luni

Sănătatea populației ; Protecția mediului ; -Aviz de amplasament şi de gospodărirea apelor, având în vedere şi asigurarea debitelor
necesare de funcţionare în coexistenţă cu alţi consumatori de apă (S.C.Hidroelectrica S.A.); -Aviz Stat Major General M.Ap.N.; -Aviz S.C.
Hidroelectrica S.A.; -Aviz Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare; -Aviz Direcţia Silvică Vâlcea; -Aviz Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea; -Acord Administrator drum forestier pentru transportul materialelor şi realizarea lucrărilor propuse prin
proiect; -Aviz custode arie protejată S.C.I Munţii Făgăraş; -Acorduri notariale ale proprietarilor de terenuri dacă la realizarea lucrărilor se
afectează terenuri private; -Studiu geotehnic; -Referat verificator proiect conform Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare;
-Plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie întocmite pe suport topografic vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea;

Nr.
Solicitant
crt.
1

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 324 din 20 august 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 27 - 27
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

'' Lucrări pentru amplasare careu de foraj şi
foraj sonda 150 Bereşti ''

580266

1

S.C. OMV PETROM S.A.-ASSET III MUNTENIA VEST (prin
împuternicit S.C.Cornel & Topoexim SRL),

Piteşti judet Argeş, Str.
Republicii, Nr. 160

Președinte,
ION CÎLEA

29

comuna Lăpuşata,
Sat Bereşti

Durată
Observații
execuție
7
30
luni

8

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 338 din 28 august 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...

Interval: 28 - 35

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată de
execuție

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

1

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA prin Preşedinte Ion Cîlea

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

'' Refacere platformă drum, şanturi şi podeţe pe DJ 678B
Glăvile-Oleanca- Lădeşti, km 8+000-12+500''

236.604

comuna Lădeşti

12 luni

Regim de
Urgență

2

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA prin Preşedinte Ion Cîlea

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

'' Consolidare şi refacere DJ 677 A Creţeni-PesceanaŞirineasa, km 32+600''

241433

comuna Şirineasa

12 luni

Regim de
Urgență

3

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA prin Preşedinte Ion Cîlea

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

'' Consolidare şi refacere DJ 677 A Creţeni-PesceanaŞirineasa, km 32+120''

289720

comuna Şirineasa

12 luni

Regim de
Urgență

4

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA prin Preşedinte Ion Cîlea

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

''Consolidare şi refacere (lucrări de punere în siguranţă)
DJ 677 A Creţeni-Pesceana-Şirineasa, km 31+600''

519553

comuna Şirineasa

12 luni

Regim de
Urgență

5

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA prin Preşedinte Ion Cîlea

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

Refacere apărări de maluri şi sferturi de con pod pe
D.J.703M Perişani-Cornet, km. 7+692

164174,00

comuna Racoviţa,
C.P. 247530

12 luni

Regim de
Urgență

6

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA prin Preşedinte Ion Cîlea

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

'' Consolidare şi refacere DJ 677 A Creţeni-PesceanaŞirineasa, km 31+537''

183489

comuna Şirineasa

12 luni

Regim de
Urgență

7

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA prin Preşedinte Ion Cîlea

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

Consolidare şi refacere DJ 676 C Roeşti - Cernişoara –
Oteşani, km. 2+800

338006

comuna Cernişoara

12 luni

Regim de
Urgență

8

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA prin Preşedinte Ion Cîlea

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

Refacere platformă drum, şanţuri şi podeţe pe DJ 646
299377,0
Băbeni-Tomşani-Costeşti-Mănăstirea Arnota, km. 28+325 km.36+500

comuna Costeşti

12 luni

Regim de
Urgență

Președinte,
ION CÎLEA
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