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adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică
a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură, care necesită cofinanţare locală, unor
unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 2014
HOTĂRÂREA nr. 125 din 12 decembrie 2014, privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Bugetului de venituri şi
cheltuieli al Camerei Agricole Judeţene Vâlcea, pe anul 2014
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Consiliului Judeţean Vâlcea pentru conducerea şedinţei extraordinare din data de 17 decembrie 2014
HOTĂRÂREA nr. 127 din 18 decembrie 2014, privind desemnarea unui vicepreşedinte care să exercite atribuţiile Preşedintelui
Consiliului Judeţean Vâlcea pentru conducerea şedinţei extraordinare din data de 18 decembrie 2014
HOTĂRÂREA nr. 128 din 18 decembrie 2014, privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii
finanţate parţial sau integral din buget şi a Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2014
HOTĂRÂREA nr. 129 din 18 decembrie 2014, privind constatarea încetării, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de
Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, al domnului Bogdan-Alexandru Pistol
HOTĂRÂREA nr. 130 din 19 decembrie 2014, privind desemnarea unui consilier judeţean care să exercite atribuţiile Preşedintelui
Consiliului Judeţean Vâlcea pentru conducerea şedinţei extraordinare din data de 19 decembrie 2014
HOTĂRÂREA nr. 131 din 19 decembrie 2014, privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea în urma vacantării
postului prin demisie a domnului Bogdan-Alexandru Pistol
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exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea
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vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea ce a fost desemnat să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 134 din 19 decembrie 2014, privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.39 din 29 martie 2013,
referitoare la contractarea unei finanţări rambursabile interne sub forma unei linii de credit, în sumă de 33.155.000 lei, pe termen de
12 luni, pentru realizarea unor investiţii de interes public judeţean cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi din bugetul
propriu al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRÂREA nr. 135 din 30 decembrie 2014, privind încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier
judeţean al doamnei Alina Lupu
HOTĂRÂREA nr. 136 din 30 decembrie 2014, privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Gheorghe Vieru,
precum şi cooptarea acestuia în Comisia pentru cultură, culte, educaţie, tineret şi sport
HOTĂRÂREA nr. 137 din 30 decembrie 2014, privind cooptarea domnului Bogdan - Alexandu Pistol, consilier judeţean, în Comisia
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Judeţean Vâlcea, pe anul 2014
HOTĂRÂREA nr. 140 din 30 decembrie 2014, privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetelor
instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 iunie 2014
HOTĂRÂREA nr. 141 din 30 decembrie 2014, privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetelor
instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 septembrie 2014
HOTĂRÂREA nr. 142 din 30 decembrie 2014, privind actualizarea tarifelor pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării
transportului public de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Vâlcea, pentru anul 2015
HOTĂRÂREA nr. 143 din 30 decembrie 2014, privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane
prin curse regulate pe traseul 015 ’’Râmnicu Vâlcea (Oltchim)-Ioneşti-Scundu ’’, operatorului de transport rutier S.C. TRANSMONTANA S.A.
HOTĂRÂREA nr. 144 din 30 decembrie 2014, privind modificarea anexei nr. II.7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 110/2013 privind reorganizarea
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi a unor instituţii şi servicii publice de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRÂREA nr. 145 din 30 decembrie 2014, privind modificarea anexei nr. 2. din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.
25/2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene ”Antim Ivireanul” Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 146 din 30 decembrie 2014, privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.114 din 30 octombrie 2014
HOTĂRÂREA nr. 147 din 30 decembrie 2014, privind încetarea mandatului reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală
a Acţionarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea
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HOTĂRÂREA nr. 148 din 30 decembrie 2014, privind încetarea calităţii de membru în Consiliul de Administraţie al Memorialului
Nicolae Bălcescu a domnului Gheorghe Păsat
HOTĂRÂREA nr. 149 din 30 decembrie 2014, privind numirea managerului interimar la Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea
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HOTĂRÂREA nr. 154 din 30 decembrie 2014, privind soluţionarea plângerii prealabile înregistrate la Consiliul Judeţean Vâlcea sub
nr.18222 din 02.12.2014, formulată de Comuna Boişoara, Comuna Berislăveşti, Comuna Nicolae Bălcescu şi Comuna Vaideeni privind
revocarea în tot a Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 122 din 28.11.2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei
de 11.592 mii lei defalcată din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2014
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ANEXE
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului acţionarului unic Judeţul Vâlcea, în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea Comercială ’’CET GOVORA’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, să aprobe modificarea şi completarea Statutului societăţii
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 noiembrie 2014, la care participă un număr de 32 consilieri judeţeni din
totalul de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.16971 din 12 noiembrie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.16972 din 12 noiembrie 2014, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa S.C. ‘’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea nr.30788 din 11 noiembrie 2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub
nr.16889 din 11 noiembrie 2014;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’a’’ şi alin.(2) lit.’’d’’ din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.113 lit.’’m’’ din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ale art.14 lit.A lit. o) din Statutul S.C. ‘’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea şi ale art.2 pct.2.2 lit.‘’n’’ coroborate cu ale art.3 din Contractul de
mandat al reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ‘’CET Govora‘’ S.A. Râmnicu Vâlcea, nr.16259 din 30 octombrie 2014;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se mandatează domnul Petre Grigore, reprezentantul acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ‘’CET
Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, să aprobe modificarea şi completarea articolului 9 – ‘’Alte obiecte de activitate cu care este înregistrată
societatea’’ din Statutul societăţii, cu următoarele coduri CAEN :
-

cod CAEN 05 (051 şi 052) – Extracţia cărbunelui superior şi inferior;
cod CAEN 08 (0811 şi 0821) – Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrişului şi a nisipului;
cod CAEN 089 (0891, 0893 şi 0899) – Alte activităţi extractive;
cod CAEN 09 (099) – Activităţi de servicii anexe pentru extragerea mineralelor.

Art.2 Secretarul judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, S.C. ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea precum şi domnului consilier judeţean Petre Grigore, reprezentantul
judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor
ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.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 1 abţinere.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 116 din 28 noiembrie 2014
Anexă
la HCJ nr. 116 /28.11.2014
CONTRACT DE MANDAT
Cap. l PĂRŢILE CONTRACTULUI
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA (denumit în continuare mandant), cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada G-ral. Praporgescu nr.1,
judeţul Vâlcea, în administrarea căruia se află pachetul de acţiuni deţinute de Judeţul Vâlcea la S.C. ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea,
reprezentat prin Preşedinte - dr.ing. Ion Cîlea, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.105 din 30 octombrie 2014
şi
Domnul PETRE GRIGORE (denumit în continuare mandatar), domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, împuternicit prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.105 din 30 octombrie 2014,
Urmare acordului de voinţă intervenit între părţile semnatare şi în conformitate cu prevederile art.102 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Codului civil, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.47 din 29 martie 2014 şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.105 din 30 octombrie 2014, s-a încheiat
prezentul contract de mandat, în condiţiile şi limitele ce urmează a fi prezentate mai jos.
Cap. lI. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1 Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele şi pentru mandant, a atribuţiilor pe care judeţul Vâlcea
le are în calitate de acţionar la S.C. ’’CET Govora ’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, în condiţiile şi limitele
impuse de prezentul contract, în conformitate cu Statutul S.C. ’’CET Govora ’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare şi cu
legislaţia în vigoare.
Cap.Ill. ATRIBUŢIILE REPREZENTANTULUI JUDEŢULUI VÂLCEA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR LA S.C. ’’ CET
Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea
Art.2 Reprezentantul judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.’’CET Govora ’’ S.A. Râmnicu, va îndeplini, prin vot,
următoarele atribuţii :
2.1. în Adunarea Generală Ordinară :
a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administraţie şi de Auditorul financiar;
b) să desemneze şi să revoce membrii consiliului de administraţie;
c) să numească şi să demită auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
d) să numească şi să destituie conducătorul compartimentului de audit public intern;
e) să fixeze remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de administraţie;
f) să analizeze semestrial raportul asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la executarea contractelor de mandat
ale directorilor, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii;
g) să analizeze raportul anual elaborat de comisia de nominalizare din cadrul consiliului de administraţie cu privire la remuneraţiile şi la alte
avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar;
h) să analizeze şi să aprobe planul de administrare elaborat de Consiliul de administraţie, care include şi strategia de administrare pe durata
mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilită prin contractele de mandat ;
i) să decidă, dacă este cazul, completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea
obiectivelor cuprinse în contractul de mandat şi nu cuprinde rezultate prognozate care să asigure evaluarea indicilor de performanţă stabiliţi prin contract;
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j) să aprobe descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie;
k) să se pronunţe asupra gestiunii Consiliului de administraţie;
l) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar următor;
m) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii;
n)să promoveze în instanţă acţiunea în răspundere contra administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari pentru daune cauzate de
aceştia, prin încălcarea îndatoririlor lor faţă de societate
o) să desemnează persoana însărcinată să exercite acţiunea în justiţie;
p) să hotărască asupra oricăror altor probleme care ţin de competenţa sa.
2.2. în Adunarea Generală Extraordinară, care se va ţine ori de câte ori este necesar, pentru a se lua o hotărâre pentru :
a) schimbarea formei juridice a societăţii comerciale;
b) mutarea sediului societăţii;
c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare (sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică),
precum şi a unor puncte de lucru;
e) prelungirea duratei societăţii;
f) majorarea capitalului social;
g) reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acţiuni;
h) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;
i) dizolvarea anticipată a societăţii;
j) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni nominative;
k) conversia acţiunilor dintr- o categorie în cealaltă;
l) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;
m) emisiunea de obligaţiuni;
n) oricare altă modificare a Statutului sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
Art.3 Atribuţiile prevăzute la art.2 pct.2.1, lit. b), j) şi m) şi pct.2.2, lit.b), d, f) – n), vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de
către mandant.
Art.4 Pe lângă atribuţiile prevăzute la art.2, mandatarul mai este obligat:
a) să depună toate diligenţele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului, de către societatea la care este mandatar al intereselor judeţului Vâlcea;
b) să păstreze confidenţialitatea cu privire la activitatea societăţii comerciale pe toată perioada mandatului, fiind ţinut responsabil de această
obligaţie încă un an de la încetarea prezentului contract;
c) să ia măsuri ca societatea comercială să transmită mandantului toate datele şi informaţiile stabilite de acesta;
d) să sesizeze mandantul asupra deficienţelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcţionare a societăţii pe care le constată direct
sau indirect. În cazul în care deficienţele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune şi măsurile ce le consideră necesare;
e) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informaţii şi date asupra exerciţiului mandatului său sau legate de activitatea
societăţii comerciale;
f) să depună la Consiliul Judeţean Vâlcea, în termen de cel mult două zile de la data desfăşurării AGA, copii conforme cu originalul (ştampilate
şi semnate de conducerea societăţii) de pe hotărârile adoptate la fiecare şedinţă AGA şi procesele-verbale ale şedinţelor;
g) să depună trimestrial, la Consiliul Judeţean Vâlcea, un raport de activitate;
h) să întocmească anual, un raport privind activitatea societăţii, pe care să-l prezinte Consiliului Judeţean Vâlcea;
i) să înştiinţeze mandantul, înainte de şedinţele AGA, dacă se găseşte în imposibilitatea de a participa la şedinţele convocate;
j) în absenţa mandatului special, în cazul discutării unor acţiuni pentru care este necesar un mandat expres, va vota împotrivă, dacă nu
primeşte alte instrucţiuni din partea mandantului.
Art.5(1) Mandatarul acceptă acest contract de mandat şi este ţinut să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale cu buna-credinţa şi prudenţa
specifică raporturilor juridice cu caracter oneros.
(2) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de legislaţia în vigoare,
de statutul său profesional sau de calitatea deţinută.
Art.6 Pentru activitatea desfăşurată, reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ’’CET Govora ’’ S.A.
Râmnicu Vâlcea, va primi o indemnizaţie stabilită potrivit legii.
Cap. IV. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRŢILOR SEMNATARE
Art.7 Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârşite de mandatar, prin depăşirea competenţelor atribuite prin prezentul contract.
Art.8(1) Mandatarul este răspunzător potrivit legislaţiei în vigoare şi prezentului contract, pentru neexecutarea totală ori parţială cât şi pentru
executarea defectuoasă a mandatului.
(2) Producerea de daune materiale societăţii sau judeţului Vâlcea, prin fapte sau omisiuni produse în executarea prezentului contract,
atrage răspunderea civilă a madatarului.
(3) În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde şi potrivit legii penale.
Cap. V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.9. Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta îşi poate înceta efectele în următoarele condiţii:
a) Renunţarea mandatarului la mandatul său. În această situaţie, mandatarul este obligat să notifice mandantului – cu cel puţin 30 zile înainte –
renunţarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
b) Revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăşte;
c) Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea formă de mandatare;
d) În cazul în care se constată, din culpa mandatarului, o scădere a performanţelor societăţii comerciale faţă de anul de referinţă;
e) Decesul mandatarului.
Art.10 În cazurile de încetare a contractului prevăzute la literele a), b), d), mandatarul este obligat să înapoieze mandantului înscrisul
constatator al mandatului său.
Cap. VI. ALTE CLAUZE
Art.11 Prezentul mandat este valabil până la retragerea acestuia de către mandant.
Art.12 Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când interesele o impun. Mandantul exonerează de orice
răspundere mandatarul în situaţia modificării sau revocării intempestive a mandatului său.
Art.13 Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.
Art.14 Mandantul are dreptul de a declanşa procedurile privind incidenţa răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru
neexecutarea totală/parţială sau pentru executarea defectuoasă a mandatului acestuia.
Art.15 Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.
Art.16 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia şi s-a semnat în 2 (două) exemplare.
M A N D A N T,
P R E Ş E D I N T E,
dr.ing.Ion CÎLEA

M A N D A T A R,
PETRE GRIGORE
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului acţionarului unic Judeţul Vâlcea, în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea
Comercială ’’CET GOVORA’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, pentru revocarea unor membri ai Consiliului de administraţie al societăţii
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 noiembrie 2014, la care participă un număr de 32 consilieri judeţeni din
totalul de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.17486 din 20 noiembrie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.17487 din 20 noiembrie 2014, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa reprezentantului acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu
Vâlcea, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.17356 din 19 noiembrie 2014, prin care acesta a solicitat acordarea unui mandat special
pentru revocarea a patru membri ai Consiliului de administraţie al societăţii, precum şi Deciziile Consiliului de administraţie al S.C. ’’CET Govora’’
S.A. Râmnicu Vâlcea nr.57/18.08.2014 şi nr.58/02.09.2014 ;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’a’’ şi alin.(2) lit.’’d’’ din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
1
modificările şi completările ulterioare, ale art.111 şi 137 alin.(4) din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Statutului S.C. ‘’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea şi ale art.2 pct.2.1 lit.‘’b’’ coroborate cu ale art.3 din Contractul de
mandat al reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ‘’CET Govora‘’ S.A. Râmnicu Vâlcea, nr.16259 din 30 octombrie 2014;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se mandatează domnul Petre Grigore, reprezentantul acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ‘’CET
Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, pentru revocarea unor membri ai Consiliului de administraţie al societăţii, după cum urmează:
1.
2.
3.
4.

Iustin Predescu, cu un număr de 30 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 vot nul;
Daniela Oteşanu, cu un număr de 30 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 vot nul;
Eugen Mihalache, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 1 vot nul;
Marius Eugen Andronie, cu un număr de 29 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 vot nul.

Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, S.C. ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, precum şi domnului consilier judeţean Petre Grigore, reprezentantul
judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor
ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin. (5) coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 117 din 28 noiembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea,
a Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate parţial 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 28 noiembrie 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.17.291 din 18 noiembrie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.17.292 din 18 noiembrie 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.82 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
1
5
ulterioare, ale art.I, Capitolul IV şi art.17 , alin.(6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.27/2013, pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene, cu modificările
şi completările ulterioare, ale art.65, alin.(5) şi alin.(14), lit.”a” din Ordonanţa Guvernului nr.9/2014, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.933/2014, privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie
la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale
produse de inundaţii;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.(1) Se validează Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr.437 din 2 noiembrie 2014, privind rectificarea bugetului propriu al
judeţului Vâlcea cu suma de 41,58 mii lei şi alocarea acesteia Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, pentru stingerea plăţilor restante la data de
30 septembrie 2014, potrivit anexelor nr.1, 2, 2.1, 3 şi 3.1.
(2) Se validează Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr.467 din 19 noiembrie 2014, privind majorarea bugetului propriu al
judeţului Vâlcea, cu suma de 33,40 mii lei, potrivit Notificării aferentă Cererii de plată nr.3 pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare DJ 677
Mădulari – Şuşani – limita judeţului Olt, km.0+000 – 23+850, judeţul Vâlcea”, potrivit anexelor nr.A, A.1, A.2, B şi B.1
Art.2.(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.3 şi 4.
(2) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2014, privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, potrivit art.2,
alin.(1) este prevăzută în anexele nr.4.1 – 4.9.
Art.3.(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.5.
(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.5a.
Art.4.(1) Se rectifică Bugetul de venituri şi cheltuieli al unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2014,
potrivit anexelor nr.6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 14 şi 14.1.
(2) Se rectifică numărul de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, pe anul 2014, potrivit anexelor nr.11 şi 12.
Art.5 Se rectifică Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2014, potrivit anexei nr.13.
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Art.6 Anexele nr.1, 2, 2.1, 3, 3.1, A, A.1, A.2, B, B.1, 3, 4, 4.1 – 4.9, 5, 5a, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 12, 13, 14 şi 14.1 fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, precum şi
Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia
pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001 republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 118 din 28 noiembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea anexelor nr. II.1 şi II.2. din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 110/2013 privind
reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi a unor instituţii şi servicii
publice de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 noiembrie 2014, la care participă un număr de 32 consilieri judeţeni din
totalul de 32, în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 15562 din 20.10.2014.
Luând în considerare Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, înregistrat sub nr. 15563 din
20.10.2014, 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, anexa nr. I din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin (1) 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. La poziţia nr. 79 din Anexa nr. II.1. la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 110/2013 privind reorganizarea aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi a unor instituţii şi servicii publice de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare, funcţia
de muncitor, treapta profesională II, se înlocuieşte cu funcţia de inspector de specialitate, gradul profesional debutant.
Art. 2. Poziţiile nr. 29 şi 36 din Anexa nr. II.2. la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 110/2013 privind reorganizarea aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi a unor instituţii şi servicii publice de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
- La poziţia nr. 29, funcţia de muzeograf, gradul profesional IA se înlocuieşte cu funcţia de muzeograf, gradul profesional debutant;
- La poziţia nr. 36, funcţia de pompier, treapta profesională I se înlocuieşte cu funcţia de referent de specialitate, gradul profesional II.
Art. 3. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre structurilor funcţionale din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Muzeului Judeţean ”Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 119 din 28 noiembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea poziţiilor nr.023 şi nr.076 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87
din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 noiembrie 2014, la care participă un număr de 32 consilieri judeţeni, din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.16.866 din 11 noiembrie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.16867 din 11 noiembrie 2014, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresele, nr.19.140 din 9 septembrie 2014 şi nr.14.840 din 07 octombrie 2014, emise de Autoritatea Rutieră Română A.R.R., respectiv
Autoritatea Rutieră Română A.R.R.– Agenţia Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’d’’, alin.(5) lit.’’a’’ pct.13, pct.14, lit.’’c’’ şi art.104 alin.(6) lit.’’a’’ din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.16 alin.(1) din Legea serviciilor de transport
public local, nr.92/2007, 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 aprobă modificarea poziţiilor nr.023 şi nr.076 din Anexa nr.1, la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012,
privind aprobarea Programului de transport public judeţean prin curse regulate, în judeţul Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice şi Autorităţii
Rutiere Române – Agenţia Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.120 din 28 noiembrie 2014
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea componenţei Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire
a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu, în judeţul Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 noiembrie 2014, la care participă un număr de 32 consilieri judeţeni din
totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.16526 din 5 noiembrie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.16527 din 05 noiembrie 2014, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 124 din 31 martie 2014, privind încetarea de drept a raportului de serviciu al
doamnei Nadia Văduva, consilier în cadrul Direcţiei Generale Economice - Autoritatea Judeţeană de Transport şi Dispoziţia Preşedintelui
Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 302 din 05 august 2014, privind numirea domnului Pîrvu Ionel Victor în funcţia publică de execuţie vacantă, de
consilier, gradul profesional superior, la Autoritatea Judeţeană de Transport - Direcţia Generală Economică, din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1) lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.16, alin.(1) şi alin.(3), lit.’’b’’ şi art.37, alin.(10) din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.4 lit.’’g’’ şi art.19, alin.(1)-(4) din Normele de aplicare a Legii nr.92/2007, aprobate
prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrativre, nr.353/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Componenţa Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin
servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu, în judeţul Vâlcea, constituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.147 din
31 octombrie 2011 cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
l. Membri titulari:
1. Daniela Mihaela Moldoveanu
2. Ovidiu Crăpătureanu

- consilier, Direcţia Generală Economică, Consiliul Judeţean Vâlcea
- cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
- şef Agenţia Teritorială Vâlcea, Autoritatea Rutieră Română
- cu un număr de 31 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 0 abţineri.

ll. Membri supleanţi:
1. Ionel Victor Pîrvu
2. Gheorghe Bobocea

- consilier, Direcţia Generală Economică, Consiliul Judeţean Vâlcea
- cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
- referent de specialitate, Autoritatea Rutieră Română, Agenţia Vâlcea
- cu un număr de 31 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 0 abţineri.

Art.II Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice,
Autorităţii Rutiere Române, A.R.R. – Agenţia Vâlcea, precum şi persoanelor prevăzute la art.I, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 coroborate cu prevederile art.45 alin.(5) din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 121 din 28 noiembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumei de 11.592 mii lei, defalcată din
taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 noiembrie 2014 la care participă un număr de 32 consilieri judeţeni din
numărul totalul de 32 în funcţie;
Văzând adresa nr.17595 din 21.11.2014 a Grupului de consilieri judeţeni din partea Partidului Naţional Liberal Vâlcea;
Având în vedere Expunerea de motive a Grupului de consilieri judeţeni din partea Partidului Naţional Liberal Vâlcea, înregistrată sub nr.17.595 din 21. 11. 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.17.654 din 24.11.2014, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.4 lit. ’’c’’ din Legea bugetului de stat pe anul 2014, nr.356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
cele ale art.46, alin.(1), lit.”c” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.59/2014, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi cele
ale art.18 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul Hotărârii Guvernului nr.855/2014, privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se repartizează pe unităţi administrativ - teritoriale suma de 11.592 mii lei, defalcată din taxa pe valoarea adăugată, pentru drumuri, în
vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Pe data adoptării prezentei, se revocă Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.107 din 30 octombrie 2014, privind repartizarea pe
unităţi administrativ – teritoriale a sumei de 11.592 mii lei, destinată finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2014.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Şefului
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2), lit. “a”, coroborate cu prevederile art.98 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 19 voturi pentru.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.122 din 28 noiembrie 2014

8

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui vicepreşedinte care să exercite atribuţiile Preşedintelui
Consiliului Judeţean Vâlcea pentru conducerea şedinţei extraordinare din data de 12 decembrie 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12 decembrie 2014, la care participă un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 32 consilieri în funcţie;
Văzând Ordinul Prefectului Judeţului Vâlcea nr.413 din 08.12.2014 privind constatarea încetării de drept a mandatului de Preşedinte al
Consiliului Judeţean Vâlcea al domnului Ion Cîlea;
Având în vedere că a fost propusă o singura persoană, cu care toţi consilierii judeţeni au fost de acord, aceştia au considerat că nu mai este necesar votul secret;
În scopul exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea privind organizarea şi desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului
Judeţean Vâlcea din data de 12 decembrie 2014;
În conformitate cu prevederile art.96 alin.(2) 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 Domnul Dumitru Persu, Vicepreşedinte, se desemnează să exercite atribuţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, privind
conducerea sedinţei extraordinare din data de 12 decembrie 2014.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcţionale din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Instituţiei Prefectului–Judeţul Vâlcea, precum şi persoanei prevăzute la art.1, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi .
VICEPREŞEDINTE,
Dumitru Persu

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 123 din 12 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind repartizarea unor sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul judeţului Vâlcea, aflate în
contul deschis pe seama Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în
ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de
infrastructură, care necesită cofinanţare locală, unor unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12 decembrie 2014 la care participă un număr de 32 consilieri judeţeni
din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.18.527 din 8 decembrie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.18.528 din 8 decembrie 2014;
În conformitate cu prevederile art.33, alin.(3), lit.”b” din Legea privind finanţele publice locale, nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se repartizează pe unităţi administrativ – teritoriale suma de 3.043 mii lei din cota de 18,5% din impozitul pe venit încasat la bugetul de
stat la nivelul judeţului Vâlcea, aflate în contul deschis pe seama Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea şi din sumele defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare
şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor
de infrastructură, care necesită cofinanţare locală, unor unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 2014, potrivit anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, după cum urmează:
- 912,0 mii lei, din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
- 2.131,0 mii lei, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Instituţiei
Prefectului - Judeţului Vâlcea, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit. “a”, coroborate cu prevederile art.98 din Legea administraţiei
publice locale,nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 19 voturi pentru, 13 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
VICEPREŞEDINTE,
Dumitru PERSU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.124 din 12 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Bugetului de
venituri şi cheltuieli al Camerei Agricole Judeţene Vâlcea, pe anul 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12 decembrie 2014, la care participă un număr de 32 consilieri judeţeni
din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.18.779 din 10 decembrie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.18.780 din 10 decembrie 2014;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, art.82 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.19,
alin.(1), lit.”a” şi „c”, art.20, art.21, alin.(1) şi art.22, alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.74/2014, cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
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HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se validează Dispoziţia Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr.508 din 9 decembrie 2014, privind rectificarea bugetului propriu
al judeţului Vâlcea, pe anul 2014, potrivit anexelor nr.1, 2 şi 2.1.
Art.2.(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.3 şi 4.
(2) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2014, privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, potrivit art.2,
alin.(1) este prevăzută în anexele nr.4.1 – 4.6.
Art.3 Se rectifică Bugetul de venituri şi cheltuieli al Camerei Agricole Judeţene Vâlcea, pe anul 2014, potrivit anexelor nr.5 şi 5.1.
Art.4 Anexele 1, 2, 2.1, 3, 4, 4.1 – 4.6, 5 şi 5.1 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”, coroborate cu prevederile art.98 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi o abţinere.
V I C E P R E Ş E D I N T E,
Dumitru PERSU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.125 din 12 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui vicepreşedinte care să exercite atribuţiile Preşedintelui
Consiliului Judeţean Vâlcea pentru conducerea şedinţei extraordinare din data de 17 decembrie 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 17 decembrie 2014, la care participă un număr de 18 consilieri judeţeni
din totalul de 32 consilieri în funcţie;
Văzând Ordinul Prefectului Judeţului Vâlcea nr.413 din 08.12.2014 privind constatarea încetării de drept a mandatului de Preşedinte al
Consiliului Judeţean Vâlcea al domnului Ion Cîlea;
În vederea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea privind organizarea şi desfăşurarea şedinţei extraordinare a
Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 17 decembrie 2014;
Luând în considerare Procesul verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.96 alin.(2) 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 Domnul Dumitru Persu, Vicepreşedinte, se desemnează să exercite atribuţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, privind
conducerea sedinţei extraordinare din data de 17 decembrie 2014.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcţionale din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Instituţiei Prefectului–Judeţul Vâlcea, precum şi persoanei prevăzute la art.1, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(5) coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 1 abţinere.
VICEPREŞEDINTE,
Dumitru PERSU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 126 din 17 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui vicepreşedinte care să exercite atribuţiile Preşedintelui Consiliului
Judeţean Vâlcea pentru conducerea şedinţei extraordinare din data de 18 decembrie 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 18 decembrie 2014, la care participă un număr de 29 consilieri judeţeni din totalul de 32 consilieri în funcţie;
Văzând Ordinul Prefectului Judeţului Vâlcea nr.413 din 08.12.2014 privind constatarea încetării de drept a mandatului de Preşedinte al
Consiliului Judeţean Vâlcea al domnului Ion Cîlea;
Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.19235 din 16.12.2014;
În scopul exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea privind organizarea şi desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului
Judeţean Vâlcea din data de 18 decembrie 2014;
Luând în considerare Procesul - verbal al Comisiei de validare privind rezultatul votului secret referitor desemnarea vicepreşedintelui care să
exercite atribuţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, privind conducerea sedinţei extraordinare din data de 18 decembrie 2014
În conformitate cu prevederile art.96 alin.(2) 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 Domnul Dumitru Persu, Vicepreşedinte, se desemnează să exercite atribuţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, privind
conducerea sedinţei extraordinare din data de 18 decembrie 2014.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcţionale din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Instituţiei Prefectului–Judeţul Vâlcea, precum şi persoanei prevăzute la art.1, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(5) coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 1 abţinere.
VICEPREŞEDINTE,
Dumitru PERSU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 127 din 18 decembrie 2014
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei de dotări independente şi alte
cheltuieli de investiţii finanţate parţial sau integral din buget şi a Bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 18 decembrie 2014, la care participă un număr de 29 consilieri judeţeni
din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.19.193 din 15 decembrie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.19.194 din 15 decembrie 2014;
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 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. 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, 2, 2.1, 2.2 şi 2.3.
Art.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.3.
Art.3 Se rectifică Bugetul de venituri şi cheltuieli al unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2014, potrivit
anexelor nr.4, 4.1, 5, 6, 6.1, 7 şi 7.1.
Art.4 Anexele nr.1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 4.1, 5, 6, 6.1, 7 şi 7.1 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”, coroborate cu prevederile art.98 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
V I C E P R E Ş E D I N T E,
Dumitru PERSU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.128 din 18 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de Vicepreşedinte
al Consiliului Judeţean Vâlcea, al domnului Bogdan-Alexandru Pistol
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 18 decembrie 2014, la care participă un număr de 29 consilieri judeţeni
din totalul de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere cererea domnului Bogdan-Alexandu Pistol privind demisia din funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată sub nr.19397 din 17 decembrie 2014 ;
În conformitate cu prevederile Legii nr.393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.5 din 29 iunie 2012, privind alegerea domnului Bogdan-Alexandru Pistol, în funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se constată încetarea înainte de termen, prin demisie, a mandatului de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, al domnului
Bogdan-Alexandru Pistol şi se declară vacantă funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art.2 Domnul Bogdan-Alexandru Pistol îşi păstrează calitatea de consilier judeţean.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre domnului Bogdan-Alexandru Pistol,
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean subordonate Consiliului Judeţean Vâlcea, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri
Vâlcea, societăţilor comerciale la care Consiliul Judeţean Vâlcea exercită calitatea de autoritate tutelară, structurilor funcţionale din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea 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.
VICEPREŞEDINTE,
Dumitru PERSU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 129 din 18 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui consilier judeţean care să exercite atribuţiile Preşedintelui
Consiliului Judeţean Vâlcea pentru conducerea şedinţei extraordinare din data de 19 decembrie 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 19 decembrie 2014, la care participă un număr de 17 consilieri
judeţeni din totalul de 32 consilieri în funcţie;
Văzând Ordinul Prefectului Judeţului Vâlcea nr.413 din 08.12.2014 privind constatarea încetării de drept a mandatului de Preşedinte al
Consiliului Judeţean Vâlcea al domnului Ion Cîlea;
Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.19235 din 16.12.2014;
În scopul exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea privind organizarea şi desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului
Judeţean Vâlcea din data de 19 decembrie 2014;
În conformitate cu prevederile art.96 alin.(2) 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,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Domnul Romulus Bulacu, consilier judeţean, se desemnează să exercite atribuţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, privind
conducerea sedinţei extraordinare din data de 19 decembrie 2014.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcţionale din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Instituţiei Prefectului–Judeţul Vâlcea, precum şi persoanei prevăzute la art.1, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(5) coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Romulus BULACU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 130 din 19 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea în urma
vacantării postului prin demisie a domnului Bogdan-Alexandru Pistol
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 19 decembrie 2014, la care participă un număr de 17 consilieri judeţeni
din totalul de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere cererea domnului Bogdan-Alexandru Pistol privind demisia din funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată sub nr.19397 din 17 decembrie 2014 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.129 din 18 decembrie 2014, privind constatarea
încetării, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea al domnului Bogdan-Alexandru Pistol;
Văzând procesul –verbal al Comisiei de validare privind rezultatul alegerii unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.101 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale art.18 alin.(1) din Legea nr.393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Domnul Gheorghe Păsat, consilier judeţean, membru al Partidului Naţional Liberal, se alege în funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre persoanei prevăzute la art.1, instituţiilor şi
serviciilor publice de interes judeţean subordonate Consiliului Judeţean Vâlcea, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea,
societăţilor comerciale la care Consiliul Judeţean Vâlcea exercită calitatea de autoritate tutelară, structurilor funcţionale din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea 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.98 coroborate cu ale art.45 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Romulus BULACU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 131 din 19 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea care
să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 19 decembrie 2014, la care participă un număr de 17 consilieri judeţeni
din totalul de 32 consilieri în funcţie;
Văzând Ordinul Prefectului Judeţului Vâlcea nr.413 din 08.12.2014 privind constatarea încetării de drept a mandatului de Preşedinte al
Consiliului Judeţean Vâlcea al domnului Ion Cîlea;
Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.19235 din 16.12.2014;
Ţinând cont de procesul-verbal al Comisiei de validare privind rezultatul votului secret privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Vâlcea care să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea;
1
În conformitate cu prevederile art.102 coroborate cu ale art.72 alin.(1) 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(1) Domnul Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea se desemnează să exercite atribuţiile preşedintelui.
(2) Vicepreşedintele desemnat potrivit alin.(1) va beneficia de toate drepturile şi va avea toate obligaţiile corespunzătoare funcţiei de preşedinte.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre persoanei prevăzute la art.1, instituţiilor şi
serviciilor publice de interes judeţean subordonate Consiliului Judeţean Vâlcea, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea,
societăţilor comerciale la care Consiliul Judeţean Vâlcea exercită calitatea de autoritate tutelară, structurilor funcţionale din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi Instituţiei Prefectului –Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(5) coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Romulus BULACU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 132 din 19 decembrie 2014
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind delegarea unui consilier judeţean care să îndeplinească, temporar, atribuţiile vicepreşedintelui
Consiliului Judeţean Vâlcea ce a fost desemnat să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 19 decembrie 2014, la care participă un număr de 17 consilieri judeţeni
din totalul de 32 consilieri în funcţie;
1
În conformitate cu prevederile art.102 , coroborate cu cele ale art.72, alin.(2) 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se deleagă domnul Romulus Bulacu, consilier judeţean din partea Partidului Naţional Liberal, să îndeplinească, temporar, atribuţiile
vicepreşedintelui ce a fost desemnat să exercite atribuţiile preşedintelui.
(2) Consilierul judeţean desemnat potrivit art.1, alin.(1) va beneficia de toate drepturile şi va avea toate obligaţiile corespunzătoare funcţiei de vicepreşedinte.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre persoanei prevăzute la art.1, instituţiilor şi
serviciilor publice de interes judeţean subordonate Consiliului Judeţean Vâlcea, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea,
societăţilor comerciale la care Consiliul Judeţean Vâlcea exercită calitatea de autoritate tutelară, structurilor funcţionale din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(5), coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Romulus BULACU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 133 din 19 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.39 din 29 martie 2013, referitoare la contractarea
unei finanţări rambursabile interne sub forma unei linii de credit, în sumă de 33.155.000 lei, pe termen de 12 luni,
pentru realizarea unor investiţii de interes public judeţean cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
şi din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 19 decembrie 2014, la care participă un număr de 17 consilieri judeţeni, din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.19.374 din 17 decembrie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.19.375 din 17 decembrie 2014;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit. ’’b’’ şi alin.(3), lit. ‘’b’’ din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, art.61, alin.(1) - (3) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale Contractelor de linie de credit de investiţie nr.2052/4 din 10 octombrie 2013 şi nr.2052/6 din 5 februarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.39 din 29 martie 2013, privind contractarea unei finanţări rambursabile interne sub forma unei
linii de credit, în sumă de 33.155.000 lei, pe termen de 12 luni, pentru realizarea unor investiţii de interes public judeţean cu finanţare din fonduri
externe nerambursabile şi din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.

La Articolul 1, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne sub forma unei linii de credit, în sumă de 22.450.000 lei, pe termen de 12 luni,
pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public judeţean, cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, prevăzute în anexa nr.1.
(3) Rambursarea creditului se va face în perioada 1 ianuarie 2016 – 18 decembrie 2018”.
2. La Articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Rambursarea creditului se va face în perioada 1 ianuarie 2016 – 18 decembrie 2018.’’
Art.II Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice,
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, precum şi CEC Bank – Sucursala Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit. “b”, coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Romulus BULACU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.134 din 19 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Alina Lupu
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 30 decembrie 2014, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea cu atribuţii de preşedinte, înregistrată la nr.19696 din 22 decembrie 2014;
Luând în considerare referatul constatator, înregistrat la nr.19697 din 22 decembrie 2014;
Văzând cererea, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.19398 din 17 decembrie 2014, prin care doamna Alina Lupu a demisionat din
funcţia de consilier judeţean;
În conformitate cu prevederile art.9, alin.(2), lit.“a” şi alin.(3), art.10 şi art.12 din Legea privind Statutul aleşilor locali, nr. 393/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.49 alin.(2) lit.“a”, alin.(3), art.50 şi art.52 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.7 din 31 iulie 2008;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se ia act de încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Alina Lupu, aleasă pe
lista Partidului Democrat Liberal în urma scrutinului pentru alegerea Consiliului Judeţean Vâlcea din data 10 iunie 2012 şi se declară locul vacant.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre structurilor funcţionale ale aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Partidului Naţional Liberal –Organizaţia Judeţeană Vâlcea, precum şi doamnei Alina Lupu, 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 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. P R E Ş E D I N T E
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 135 din 30 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Gheorghe Vieru, precum şi
cooptarea acestuia în Comisia pentru cultură, culte, educaţie, tineret şi sport

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 30 decembrie 2014, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni din totalul de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea cu atribuţii de Preşedinte, înregistrată la nr.19700 din 22 decembrie 2014 ;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat la nr.19701 din 22 decembrie 2014,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Partidului Naţional Liberal, Organizaţia Judeţeană Vâlcea, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.19398/R din 23
decembrie 2014, prin care s-a comunicat că domnul Gheorghe Vieru este următorul supleant pe lista Partidului Democrat Liberal la alegerile
pentru Consiliul Judeţean Vâlcea din 10 iunie 2012 şi a confirmat apartenenţa acestuia la Partidul Naţional Liberal ( Partidul Democrat Liberal);
Ţinând cont de Procesul – verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.96 alin.(9) din Legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, nr.67/2004, republicată, cu
2
modificările şi completările ulterioare, ale art.54, alin.(2) coroborate cu ale art.98, art. 89 alin.(3), (4) şi (5) din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art.13 alin.(1), (2) şi (3) şi art.20 alin.(3) din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.7 din 31 iulie 2008;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Gheorghe Vieru, supleant pe lista de candidaţi ai Partidului Democrat Liberal
(actual Partidul Naţional Liberal), la alegerile pentru Consiliul Judeţean Vâlcea din data de 10 iunie 2012.
Art.2 Domnul Gheorghe Vieru, consilier judeţean, se cooptează în Comisia pentru cultură, culte, educaţie, tineret şi sport.
Art.3 Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.6 din 29 iunie 2012, privind aprobarea numărului şi componenţei comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea se modifică în mod corespunzător.
Art.4 Secretarul judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcţionale ale aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Partidului Naţional Liberal–Organizaţia Judeţeană Vâlcea, precum şi domnului Gheorghe Vieru, 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 şi 98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. P R E Ş E D I N T E
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 136 din 30 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind cooptarea domnului Bogdan - Alexandu Pistol, consilier judeţean,
în Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 decembrie 2014, la care participă un număr de 31 consilieri judeţeni din
numărul total de 31 în funcţie;
În conformitate cu prevederile art.54, alin.(2) coroborat cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor art.20 alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean
Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.7 din 31 iulie 2008;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi copletările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Domnul Bogdan-Alexandru Pistol, consilier judeţean, se cooptează în Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism.
Art.2 Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.6 din 29 iunie 2012, privind aprobarea numărului şi componenţei comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea se modifică în mod corespunzător.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre domnului consilier judeţean Bogdan Alexandru Pistol şi structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru,
0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p.P R E Ş E D I N T E
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.137 din 30 decembrie 2014
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Claudia Militaru
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 30 decembrie 2014, la care participă un număr de 25 consilieri judeţeni din totalul de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea cu atribuţii de preşedinte, înregistrată la nr.19698 din 22 decembrie 2014;
Luând în considerare Referatul constatator, înregistrat la nr.19699 din 22 decembrie 2014;
Văzând cererea, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.19398 din 17 decembrie 2014, prin care doamna Claudia Militaru a
demisionat din funcţia de consilier judeţean;
În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2), lit. “a” şi alin. (3), art. 10 şi art.12 din Legea privind Statutul aleşilor locali, nr. 393/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.49 alin.(2) lit “a”, alin (3), art.50 şi art.52 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.7 din 31 iulie 2008;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se ia act de încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnei Claudia Militaru, aleasă pe
lista Uniunii Social Liberale, în urma scrutinului pentru alegerea Consiliului Judeţean Vâlcea din data 10 iunie 2012 şi se declară locul vacant.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre structurilor functionale ale aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Partidului Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Vâlcea, precum şi doamnei Claudia Militaru, 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 25 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. P R E Ş E D I N T E
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 138 din 30 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a
Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 decembrie 2014, la care participă un număr de 26 consilieri judeţeni din
numărul total de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea cu atribuţii de Preşedinte, înregistrată la nr.19.761 din 23 decembrie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.19.762 din 23 decembrie 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.82 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.I,
1
5
Capitolul IV şi art.17 , alin.(6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.27/2013, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi
pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se rectifică Bugetul propriu al judeţului Vâlcea şi Lista obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2014, ca urmare
a validării Dispoziţiei Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea cu atribuţii de Preşedinte, nr.544 din 22 decembrie 2014, privind rectificarea
bugetului propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2014, potrivit Notificărilor aferente Cererilor de plată nr.4 pentru proiectele „Reabilitare şi
modernizare DJ 677 Mădulari – Şuşani – Limita judeţului Olt, km.0+000 – 23+850, judeţul Vâlcea” şi „Reabilitare şi modernizare DJ 665 limita
judeţului Gorj – Mariţa – Izvorul Rece – Vaideeni – Horezu, km.53+650 – 69+169 judeţul Vâlcea”, potrivit anexelor nr.1, 1.1, 1.2, 2 şi 2a.
Art.2 Anexele nr. 1, 1.1, 1.2, 2 şi 2a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, precum şi
Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia
pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.139 din 30 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetelor instituţiilor publice finanţate
parţial sau integral din venituri proprii şi a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 iunie 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 decembrie 2014 la care participă un număr de 25 consilieri judeţeni din
numărul total de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea cu atribuţii de Preşedinte, înregistrată la nr.9878 din 22 decembrie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.9879 din 22 decembrie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) şi alin.(13) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare şi cele ale Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor şi Ministrului Finanţelor Publice, nr.244/2651/2010, pentru aprobarea
1
1
metodologiilor de aplicare a prevederilor art.14, alin.(7), ale art.57, alin.(2 ) şi ale art.76 , alin.(1) lit. e) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă execuţia Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, la data de 30 iunie 2014, potrivit anexei nr.1.
Art.2 Se aprobă execuţia Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, la data de 30 iunie 2014, potrivit anexei nr.2.
Art.3 Se aprobă execuţia Bugetului împrumuturilor interne, la data de 31 iunie 2014, potrivit anexei nr.3.
Art.4 Se aprobă situaţia indicatorilor privind execuţia Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, la data de 30 iunie 2014, potrivit anexei A.
Art.5 Anexele nr.1, 2, 3 şi A fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, precum şi
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe siteul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 24 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 1 abţinere.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr.140 din 30 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetelor instituţiilor publice finanţate
parţial sau integral din venituri proprii şi a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 septembrie 2014

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 decembrie 2014 la care participă un număr de 27 consilieri judeţeni din numărul total de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea cu atribuţii de Preşedinte, înregistrată la nr.16721 din 22 decembrie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.16722 din 22 decembrie 2014, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) şi alin.(13) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare şi cele ale Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor şi Ministrului Finanţelor Publice, nr.244/2651/2010, pentru aprobarea
1
1
metodologiilor de aplicare a prevederilor art.14, alin.(7), ale art.57, alin.(2 ) şi ale art.76 , alin.(1) lit. e) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă execuţia Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, la data de 30 septembrie 2014, potrivit anexei nr.1.
Art.2 Se aprobă execuţia Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, la data de 30 septembrie 2014, potrivit anexei nr.2.
Art.3 Se aprobă execuţia Bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 septembrie 2014, potrivit anexei nr.3.
Art.4 Se aprobă situaţia indicatorilor privind execuţia Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, la data de 30 septembrie 2014, potrivit anexei A.
Art.5 Anexele nr.1, 2, 3 şi A fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, precum şi
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe siteul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 1 abţinere.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 141 din 30 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind actualizarea tarifelor pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării transportului
public de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Vâlcea, pentru anul 2015
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 decembrie 2014, la care participă un număr de 29 consilieri judeţeni, din
totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, cu atribuţii de Preşedinte, înregistrată sub nr.16.978 din 22 decembrie 2014;
Luând în considerarea Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.16.979 din 22 decembrie 2014, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’d’’ şi alin.(5) lit.’’a’’ pct.14 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.5 şi art.17 alin.(2) din Legea serviciilor de transport public local, nr.92/2007, cu
modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art.31 alin.(1) ind.1 şi art.35 alin.(3) din Normele de aplicare ale Legii nr.92/2007, aprobate prin
Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.353/2007;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă actualizarea tarifelor pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse
regulate speciale, în judeţul Vâlcea, pe anul 2015, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,
cu modificările, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
V I C E P R E Ş E D I N T E,
Gheorghe PĂSAT
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 142 din 30 decembrie 2014
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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 ’’, operatorului de transport rutier S.C. TRANSMONTANA S.A.
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 decembrie 2014, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni din totalul de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea cu atribuţii de preşedinte, înregistrată sub nr.18458 din 23 decembrie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice înregistrat la nr.18459 din 23 decembrie 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.18392 din 04 decembrie 2014, privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul 015 ’’Râmnicu Vâlcea (Oltchim) – Ioneşti - Scundu’’, operatorului de
transport rutier S.C. TRANSMONTANA S.A., precum şi cererea de renunţare la efectuarea serviciilor respective pe acelaşi traseu, formulată de
operatorul de transport rutier S.C. VILTRANS S.R.L., înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.15.644 din 20 octombrie 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.4, art.17 alin.(1) lit.“p” şi art.37 alin.(1) din Legea serviciilor de transport public
local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare cu cele ale art.15, art.19 alin.(1) şi art.23 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;
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’’, operatorului de transport rutier S.C. TRANSMONTANA SA., cu autovehiculul B-48-FBB.
(2) Licenţa de traseu prevăzută la alin.(1) se atribuie pe perioada de valabilitate a programului de transport judeţean, începând cu data
adoptării prezentei hotărâri şi până la data de 30 iunie 2019 şi se eliberează, împreună cu caietul de sarcini aferent acesteia de către Autoritatea
Rutieră Română A.R.R.-Agenţia Vâlcea.
Art.2 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.92 din 19 august 2014.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice,
S.C.TRANSMONTANA S.A., S.C. VILTRANS S.R.L. şi Autorităţii Rutiere Române A.R.R. - Agenţia Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, 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 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p.P R E Ş E D I N T E
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.143 din 30 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. II.7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 110/2013 privind
reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi a unor instituţii şi
servicii publice de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 decembrie 2014, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni din totalul de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 18677 din 22.12.2014.
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub nr. 18678 din 22.12.2014, 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, art. 26, alin.(3) şi anexa nr. IV, Cap. I, litera b) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi art.41, alin.(1) şi (2) din Regulamentul - cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.286/2011, 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. Poziţiile nr. 16, 19, 20, 21, 28, 31, 33, 34, 36 şi 37 din statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Vâlcea, prevăzut în Anexa nr. II.7. la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 110/2013 privind reorganizarea aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi a unor instituţii şi servicii publice de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
- La poziţia nr. 16 funcţia de Șef Serviciu/Dirijor, gradul II, cu studii medii, se înlocuieşte cu funcţia de Șef Serviciu, gradul II, cu studii superioare.
- La poziţia nr. 19 funcţia de instrumentist nai, cu studii medii, se înlocuieşte cu funcţia de Dirijor/instrumentist nai, cu studii medii.
- La poziţia nr. 20 funcţia de instrumentist vioară,treapta profesională II, se înlocuieşte cu funcţia de instrumentist vioară,treapta profesională I;
- La poziţia nr. 21 funcţia de instrumentist, gradul profesional II, se înlocuieşte cu funcţia de instrumentist vioară, gradul profesional I;
- La poziţia nr. 28 funcţia de instrumentist vioară, gradul profesional I, se înlocuieşte cu funcţia de instrumentist vioară, gradul profesional IA;
- La poziţia nr.31 funcţia de instrumentist chitară,treapta profesională II,se înlocuieşte cu funcţia de instrumentist chitară,treapta profesională I;
- La poziţia nr. 33 funcţia de solist vocal, gradul profesional II, se înlocuieşte cu funcţia de solist vocal, gradul profesional I;
- La poziţia nr. 34 funcţia de solist vocal, gradul profesional I, se înlocuieşte cu funcţia de solist vocal, gradul profesional IA;
- La poziţia nr. 36 funcţia de solist vocal, gradul profesional II, se înlocuieşte cu funcţia de solist vocal, gradul profesional I.
- La poziţia nr. 37 funcţia de instrumentist clarinet, gradul profesional II, se înlocuieşte cu funcţia de instrumentist clarinet, gradul profesional I.
Art. 2. Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre structurilor funcţionale din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.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. PREŞEDINTE:
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 144 din 30 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 2. din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 25/2014 privind
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene ”Antim Ivireanul” Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 decembrie 2014, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni din totalul de 30 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 18760 din 22.12.2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub nr. 18761 din 22.12.2014, 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, art. 26, alin.(3) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare; art.41, alin.(1) şi (2) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011 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. Poziţiile nr. 9, 11,15,35,47,50 şi 65 din statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene ”Antim Ivireanul” Vâlcea, prevăzut în Anexa nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 25/2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene ”Antim Ivireanul”
Vâlcea, se modifică după cum urmează:
- La poziţia nr. 9 funcţia de bibliotecar, gradul profesional I, se înlocuieşte cu funcţia de bibliotecar, gradul profesional IA;
- La poziţia nr. 11 funcţia de bibliotecar, gradul profesional I, se înlocuieşte cu funcţia de bibliotecar, gradul profesional IA;
- La poziţia nr. 15 funcţia de bibliotecar, gradul profesional I, se înlocuieşte cu funcţia de bibliotecar, gradul profesional IA;
- La poziţia nr. 35 funcţia de analist, gradul profesional I, se înlocuieşte cu funcţia de analist, gradul profesional IA;
- La poziţia nr. 47 funcţia de bibliotecar, gradul profesional II, se înlocuieşte cu funcţia de bibliotecar, gradul profesional I;
- La poziţia nr. 50 funcţia de bibliotecar, gradul profesional I, se înlocuieşte cu funcţia de bibliotecar, gradul profesional IA;
- La poziţia nr. 65 funcţia de restaurator, treapta profesională I, se înlocuieşte cu funcţia de restaurator, treapta profesională IA.
Art. 2. Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre structurilor funcţionale din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum 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. PREŞEDINTE:
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 145 din 30 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.114 din 30 octombrie 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 decembrie 2014, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni din totalul de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 19369/22.12.2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe înregistrat la nr. 19370/22.12.2014 precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) literele “a”, “b” şi “d” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8, alin. (1) şi (2), lit. a din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere:
• Contractul de finanţare nr. 3986/LB/17.08.2011,
• Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 156/30.11.2009 de aprobare a Master-Planului privind reabilitarea sistemului de încălzire
centralizată din Municipiul Râmnicu Vâlcea,
• Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 129/30.11.2010,
• Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 367/14.12.2010 de aprobare a investiţiilor complementare proiectului
aflat în derulare prin axa prioritară 3 a Programului Operaţional Sectorial de Mediu şi
• Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.12/27.01.2011 de aprobare a indicatorilor de performanţă ai Sistemului de Alimentare Centralizată
cu Energie Termică (SACET) din cadrul S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea şi a Planului de acţiune privind implementarea indicatorilor de
performanţă pentru SACET;
Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 235/26.11.2014 privind aprobarea variantei de finanţare a
proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul
conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – etapa a II-a” şi solicitările Autorităţii de Management pentru POS Mediu
înregistrate la Consiliul Judeţean Vâlcea la nr. 16692/7.11.2014, 19372/17.12.2014, 19373/17.12.2014 şi nr. 19401/17.12.2014.
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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HOTĂRĂŞTE:
Art.I – Art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 114/30.10.2014 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Se aprobă finanţarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru
perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – faza 2 prin programarea 2014-2020
prin Programul Operaţional Infrastructură Mare”.
Art.II – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Generale Autoritatea de Management pentru POS Mediu din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor
Climatice, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, precum şi S.C. CET GOVORA S.A. Rm. Vâlcea, pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei, şi
va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. d) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.146 din 30 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind încetarea mandatului reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 decembrie 2014, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni din
totalul de 31 în funcţie;
Ţinând cont de cererea înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.19.770 din 23 decembrie 2014 prin care domnul Gheorghe Păsat a
adus la cunoştinţă renunţarea la mandatul de reprezentant al judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a”, alin.(2), lit.”d”, alin.(5), lit.”a”, pct.13 şi art.92 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.9, lit.”a” din Contractul de mandat al reprezentanţilor judeţului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.37 din 28 februarie 2013 şi
cele ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.132 din 19 decembrie 2014, privind desemnarea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Vâlcea care să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Începând cu data de 23 decembrie 2014, se ia act de încetarea, la cerere, a mandatului de reprezentant al judeţului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acţionarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, al domnului Gheorghe Păsat.
Art.2. Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA
VÂLCEA”, precum şi persoanei prevăzute la art.1, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu
modificările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 147 din 30 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind încetarea calităţii de membru în Consiliul de Administraţie al Memorialului Nicolae Bălcescu a domnului Gheorghe Păsat
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 decembrie 2014, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni din
numărul total de 31 în funcţie;
Ţinând cont de cererea înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.19.769 din 23 decembrie 2014 prin care domnul Gheorghe Păsat a
adus la cunoştinţă demisia sa din funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Memorialului Nicolae Bălcescu;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’a’’ din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.27 din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, nr.311/2003, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale 15 alin.(1) şi alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Memorialului Nicolae Bălcescu, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.57 din 30 aprilie 2007;
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 Începând cu data de 23 decembrie 2014, se ia act de încetarea calităţii de membru în Consiliul de Administraţie al Memorialului Nicolae
Bălcescu, a domnului Gheorghe Păsat.
Art.2 Pe data prezentei îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.107 din 28 iulie 2011, privind
modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Memorialului Nicolae Bălcescu, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.
83 din 31 mai 2007.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Vâlcea, Memorialului Nicolae Bălcescu şi domnului Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri .
p. P R E Ş E D I N T E
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.148 din 30 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind numirea managerului interimar la Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 decembrie 2014, la care participă un număr de 31 consilieri judeţeni din
numărul total de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea cu atribuţii de Preşedinte, înregistrată la nr.19.833 din
23 decembrie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.19.834 din 23 decembrie 2014, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(2), lit.”e” şi art.104, alin.(3), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.33 coroborate cu cele ale art.34, alin.(2) 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
HOTĂRĂŞTE
Art.1 (1) Domnul Claudiu – Aurel Tulugea se numeşte în funcţia de manager interimar la Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea,
începând cu data de 1 ianuarie 2015.
(2) În maximum 120 de zile calendaristice de la desemnarea managerului interimar se va organiza un nou concurs de management, în
conformitate cu prevederile art.4 şi art.33 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice
de cultură, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2 Remuneraţia managerului interimar se stabileşte în sumă de 3.950 lei.
Art.3 Conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de management.
Art.4 (1) Pe durata interimatului, managerul interimar are dreptul să efectueze toate actele de gestiune curentă.
(2) Angajarea altor cheltuieli decât cele de gestiune curentă se poate face cu aprobarea expresă a ordonatorului principal de credite.
Art.5 Se împuterniceşte domnul Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea cu atribuţii de Preşedinte, să negocieze şi să
încheie Contractul de management al domnului Claudiu – Aurel Tulugea, pentru perioada asigurării interimatului, în care se vor prevedea expres
atribuţiile şi limitele de competenţă.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcţionale din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, precum şi persoanei prevăzute la art.1, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(5), coroborat cu prevederile art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.149 din 30 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind numirea managerului interimar la Memorialul Nicolae Bălcescu
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 decembrie 2014, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni din
numărul total de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea cu atribuţii de Preşedinte, înregistrată la nr.19.835 din 23 decembrie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.19.836 din 23 decembrie 2014, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(2), lit.”e” şi art.104, alin.(3), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.33 coroborate cu cele ale art.34, alin.(2) 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
HOTĂRĂŞTE
Art.1 (1) Domnul Chelcea Dumitru Antonie, se numeşte în funcţia de manager interimar la Memorialul Nicolae Bălcescu, începând cu data de 1 ianuarie 2015.
(2) În maximum 120 de zile calendaristice de la desemnarea managerului interimar se va organiza un nou concurs de management, în
conformitate cu prevederile art. 4 şi art.33 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice
de cultură, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2 Remuneraţia managerului interimar se stabileşte în sumă de 3.590 lei.
Art.3 Conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de management.
Art.4 (1) Pe durata interimatului, managerul interimar are dreptul să efectueze toate actele de gestiune curentă.
(2) Angajarea altor cheltuieli decât cele de gestiune curentă se poate face cu aprobarea expresă a ordonatorului principal de credite.
Art.5 Se împuterniceşte domnul Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea cu atribuţii de Preşedinte, să negocieze şi să
încheie Contractul de management al persoanei prevăzute la art.1, pentru perioada asigurării interimatului, în care se vor prevedea expres
atribuţiile şi limitele de competenţă.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcţionale din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Memorialului Nicolae Bălcescu, precum şi persoanei prevăzute la art.1, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(5), 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, 13 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 150 din 30 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind numirea managerului interimar la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 decembrie 2014, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni din numărul total de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea cu atribuţii de Preşedinte, înregistrată la nr.19.840 din 23 decembrie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.19.841 din 23 decembrie 2014, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(2), lit.”e” şi art.104, alin.(3), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.33 coroborate cu cele ale art.34, alin.(2) 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
HOTĂRĂŞTE
Art.1 (1) Doamna Doina Gănescu se numeşte în funcţia de manager interimar la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea,
începând cu data de 01 ianuarie 2015.
(2) În maximum 120 de zile calendaristice de la desemnarea managerului interimar se va organiza un nou concurs de management, în
conformitate cu prevederile art.4 şi art.33 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice
de cultură, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2 Remuneraţia managerului interimar se stabileşte în sumă de 4.820 lei.
Art.3 Conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de management.
Art.4 (1) Pe durata interimatului, managerul interimar are dreptul să efectueze toate actele de gestiune curentă.
(2) Angajarea altor cheltuieli decât cele de gestiune curentă se poate face cu aprobarea expresă a ordonatorului principal de credite.
Art.5 Se împuterniceşte domnul Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea cu atribuţii de Preşedinte, să negocieze şi să
încheie Contractul de management al doamnei Doina Gănescu, pentru perioada asigurării interimatului, în care se vor prevedea expres atribuţiile
şi limitele de competenţă.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcţionale din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea, precum şi persoanei prevăzute la art.1, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(5), coroborat cu prevederile art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr.151 din 30 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind numirea managerului interimar la Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 decembrie 2014, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni din numărul total de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea cu atribuţii de Preşedinte, înregistrată la nr.19.842 din 23 decembrie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.19.843 din 23 decembrie 2014, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(2), lit.”e” şi art.104, alin.(3), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.33 coroborate cu cele ale art.34, alin.(2) 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
HOTĂRĂŞTE
Art.1 (1) Domnul Adrian – Constantin Roman, se numeşte în funcţia de manager interimar la Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, începând
cu data de 1 ianuarie 2015.
(2) În maximum 120 de zile calendaristice de la desemnarea managerului interimar se va organiza un nou concurs de management, în
conformitate cu prevederile art.4 şi art.33 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice
de cultură, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2 Remuneraţia managerului interimar se stabileşte în sumă de 3.811 lei.
Art.3 Conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de management.
Art.4 (1) Pe durata interimatului, managerul interimar are dreptul să efectueze toate actele de gestiune curentă.
(2) Angajarea altor cheltuieli decât cele de gestiune curentă se poate face cu aprobarea expresă a ordonatorului principal de credite.
Art.5 Se împuterniceşte domnul Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea cu atribuţii de Preşedinte, să negocieze şi să
încheie Contractul de management al domnului Adrian – Constantin Roman, pentru perioada asigurării interimatului, în care se vor prevedea
expres atribuţiile şi limitele de competenţă.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcţionale din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, precum şi persoanei prevăzute la art.1, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(5), coroborat cu prevederile art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr.152 din 30 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind numirea unui membru în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 decembrie 2014, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni din
totalul de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea cu atribuţii de preşedinte, înregistrată la nr.19828 din 23 decembrie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice înregistrat la nr.19829 din 23 decembrie 2014, precum şi
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Văzând adresa înregistrată sub nr.15947 din 23.12.2014 prin care Comisia de selecţie prealabilă a doi membri ai Consiliului de administraţie
al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr.303 din 6
august, a înaintat Consiliului Judeţean Vâlcea, Raportul final al procedurii de selecţie/evaluare a candidaţilor pentru 2 funcţii de membri în
Consiliul de administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, organizat în intervalul 18.08.2014 - 22.10.2014, înregistrat
sub nr.15947 din 24.10.2014 şi adresa domnului Mierluş Mazilu Florea înregistrată sub nr. 19782 din 23.12.2014;
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 art.5 alin.(1), alin.(2), alin.(3) şi (4) 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 Domnul Drăgănescu Dumitru, cetăţean român, născut în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, domiciliat în sat Romanii de Jos (Oraş Horezu),
judeţul Vâlcea, se numeşte în calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea –
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.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea şi domnului Drăgănescu Dumitru, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 coroborate cu ale art.45 alin.(5) 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. P R E Ş E D I N T E
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.153 din 30 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind soluţionarea plângerii prealabile înregistrate la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.18222 din 02.12.2014, formulată de Comuna
Boişoara, Comuna Berislăveşti, Comuna Nicolae Bălcescu şi Comuna Vaideeni privind revocarea în tot a Hotărârii Consiliului Judeţean
Vâlcea nr. 122 din 28.11.2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei de 11.592 mii lei defalcată din taxa pe
valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.12.2014, la care participă un număr de 28 consilieri judeţeni din totalul de
31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Nota referitoare la plângerea prealabilă înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 18222 din 02.12.2014, formulată de
Comuna Boişoara, Comuna Berislăveşti, Comuna Nicolae Bălcescu şi Comuna Vaideeni privind revocarea în tot a Hotărârii Consiliului Judeţean
Vâlcea nr. 122 din 28.11.2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei de 11.592 mii lei defalcată din taxa pe valoarea
adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2014;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi cele ale art. 2 alin.(1) lit.j) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se respinge plângerea prealabilă înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.18222 din 02.12.2014, formulată de Comuna Boişoara,
Comuna Berislăveşti, Comuna Nicolae Bălcescu şi Comuna Vaideeni privind revocarea în tot a Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 122 din
28.11.2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei de 11.592 mii lei defalcată din taxa pe valoarea adăugată, pentru
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2014.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Tehnice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Comunei Boişoara, Comunei Berislăveşti, Comunei Nicolae Bălcescu precum şi Comunei
Vaideeni, 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 16 voturi pentru, 12 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. P R E Ş E D I N T E,
VICEPREȘEDINTE
Gheorghe PĂSAT
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 154 din 30 decembrie 2014
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DISPOZIŢII
ALE
PREŞEDINTELUI
CONSILIULUI JUDEŢEAN
VÂLCEA
(noiembrie - decembrie)
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei finale pentru lucrările de „Consolidare pod din beton armat pe
DJ 658 Gura Văii – Muereasca – Mănăstirea Frăsinei, km.2+500”, comuna Muereasca, judeţul Vâlcea
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.16.178 din 30 octombrie 2014, prin care se propune admiterea recepţiei finale
pentru lucrările de „Consolidare pod din beton armat pe DJ 658 Gura Văii – Muereasca – Mănăstirea Frăsinei, km.2+500”, comuna Muereasca, judeţul Vâlcea;
Văzând procesul – verbal de recepţie finală nr.16.096 din data de 29 octombrie 2014;
În conformitate cu prevederile art.36 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia finală pentru lucrările de „Consolidare pod din beton armat pe DJ 658 Gura Văii – Muereasca – Mănăstirea Frăsinei,
km.2+500”, comuna Muereasca, judeţul Vâlcea.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie, Direcţiei Tehnice, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 438 din 3 noiembrie 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. 16454 din 04.11.2014, 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
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 440 din 5 noiembrie 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.16541 din 05.11.2014, 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. 442 din 6 noiembrie 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. 16663 din 06.11.2014, 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:
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D I S PO Z I Ţ I E
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 444 din 7 noiembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului PLEŞEA MĂDĂLIN-GHEORGHIŢĂ în STELEA
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3544 din 31.10.2014, prin care se propune
admiterea cererii domnului Pleşea Mădălin-Gheorghiţă, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Pleşea în Stelea,
motivând că doreşte să poarte acelaşi nume de familie cu cel al mamei şi al actualului soţ al acesteia, întrucât a fost crescut de dumnealor;
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 Pleşea Mădălin-Gheorghiţă, domiciliat în oraşul Brezoi, str.Unirii, bl.M4, sc.B, et.3, ap.10 judeţul Vâlcea,
tată Gheorghe-Alin şi mamă Eliza-Elena, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 8 mai 1994, CNP 1940508385580, şi se
schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Pleşea în Stelea, urmând să poarte în viitor numele de familie STELEA şi prenumele
MĂDĂLIN-GHEORGHIŢĂ.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor Brezoi, care va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de
timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 446 din 7 noiembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei STĂNICĂ ELENA-COSMINA în GEAMĂNU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3545 din 05.11.2014, prin care se propune
admiterea cererii doamnei Stănică Elena-Cosmina, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Stănică în Geamănu,
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 Stănică Elena-Cosmina, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Constantin Brâncuşi nr.8, bl.H5, sc.C,
ap.1, judeţul Vâlcea, tată Petre şi mamă Veronica, născută în comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea, la data de 13 martie 1982, CNP 2820313382773,
şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Stănică în Geamănu, urmând să poarte în viitor numele de familie GEAMĂNU şi
prenumele ELENA-COSMINA
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. 447 din 7 noiembrie 2014

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
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D I S P O Z IŢ I E
privind admiterea recepţiei finale a lucrărilor de ,,Construire podeţ pe
DJ 676H Măldăreşti - Culele Măldăreşti - DN67, Km 3+890’’, comuna Măldăreşti, judeţul Vâlcea
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.17148 din 14 noiembrie 2014, prin care se propune admiterea recepţiei finale a
lucrărilor de ,,Construire podeţ pe DJ 676H Măldăreşti-Culele Măldăreşti-DN67, Km 3+890’’, comuna Măldăreşti, judeţul Vâlcea;
Văzând procesul-verbal de recepţie finală nr.17078 din 14 noiembrie 2014;
În conformitate cu prevederile art.36 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994;
În temeiul art. 106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea:
D I S P O Z IŢ I E
Art.1 Se admite recepţia finală a lucrărilor de ,,Construire podeţ pe DJ 676H Măldăreşti-Culele Măldăreşti-DN67, Km 3+890’’, comuna Măldăreşti, judeţul Vâlcea.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie, Direcţiei Tehnice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 456 din 18 noiembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIȚIE
privind admiterea recepţiei finale a lucrărilor de ,,Construire podeţ pe
DJ 676H Măldăreşti - Culele Măldăreşti - DN67, Km 0+200’’, comuna Măldăreşti, judeţul Vâlcea
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.17147din 14 noiembrie 2014, prin care se propune admiterea recepţiei finale a
lucrărilor de ,,Construire podeţ pe DJ 676H Măldăreşti-Culele Măldăreşti-DN67, Km 0+200’’, comuna Măldăreşti, judeţul Vâlcea;
Văzând procesul-verbal de recepţie finală nr.17077 din 14 noiembrie 2014;
În conformitate cu prevederile art.36 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994;
În temeiul art. 106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea:
D I S P O Z IŢ I E
Art.1 Se admite recepţia finală a lucrărilor de ,,Construire podeţ pe DJ 676H Măldăreşti-Culele Măldăreşti-DN67, Km 0+200’’, comuna Măldăreşti, judeţul Vâlcea.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie, Direcţiei Tehnice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 457 din 18 noiembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIȚIE
privind admiterea recepţiei finale a lucrărilor de ,,Refacere pod pe
DJ 676H Măldăreşti - Culele Măldăreşti - DN67, Km 2+200’’, comuna Măldăreşti, judeţul Vâlcea
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.17146 din 14 noiembrie 2014, prin care se propune admiterea recepţiei finale a
lucrărilor de ,,Refacere pod pe DJ 676H Măldăreşti-Culele Măldăreşti-DN67, Km 2+200’’, comuna Măldăreşti, judeţul Vâlcea;
Văzând procesul-verbal de recepţie finală nr.17076 din 14 noiembrie 2014;
În conformitate cu prevederile art.36 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994;
În temeiul art. 106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea:
D I S P O Z IŢ I E
Art.1 Se admite recepţia finală a lucrărilor de ,,Refacere pod pe DJ 676H Măldăreşti-Culele Măldăreşti-DN67, Km 2+200’’, comuna Măldăreşti, judeţul Vâlcea.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie, Direcţiei Tehnice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 458 din 18 noiembrie 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.17316 din 18.11.2014, 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:
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DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie 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. 462 din 19 noiembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
00
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 28 noiembrie 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 şi completările
ulterioare 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 28 noiembrie 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. 469 din 21 noiembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 17759 din 25.11.2014, prin care se propune emiterea a două autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două autorizaţii de construire prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 471 din 26 noiembrie 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. 17873 din 26.11.2014, 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. 473 din 27 noiembrie 2014
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două autorizaţii de construire, în regim de urgenţă
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.17848 din 26.11.2014, prin care se propune emiterea a
două autorizaţii de construire în regim de urgenţă.
În conformitate cu prevederile art.7 alin. 16 din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două autorizaţii de construire în regim de urgenţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 474 din 27 noiembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două autorizaţii de construire în regim de urgenţă
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 17985 din 27.11.2014, prin care se propune emiterea
a două autorizaţii de construire în regim de urgenţă ;
În conformitate cu prevederile art. 7 alin.16 din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două autorizaţii de construire în regim de urgenţă, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 482 din 28 noiembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 18032 din 28.11.2014, prin care se propune emiterea a două autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două autorizaţii de construire prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 485 din 28 noiembrie 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.18200 din 02.12.2014, 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
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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. 494 din 3 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
VIC EPREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Dumitru Persu, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 18328 din 03.12.2014, 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.
VICEPREŞEDINTE,
Dumitru PERSU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 495 din 4 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
VICEPREŞEDINTE
DISPOZIȚIE
privind admiterea recepţiei finale a obiectivului de investiţii
,,Reabilitare DJ 703 P Racoviţa – Titeşti – Km.3+528 – 8+528, comunele Racoviţa şi Titeşti’’, judeţul Vâlcea
Dumitru Persu, Vicepreședintele Consiliului Județean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.18310 din 03 decembrie 2014, prin care se propune admiterea recepţiei finale a
obiectivului de investiţii ,,Reabilitare DJ 703 P Racoviţa – Titeşti – Km.3+528 – 8+528, comunele Racoviţa şi Titeşti, judeţul Vâlcea;
Văzând procesul-verbal de recepţie finală nr.18022 din 28 noiembrie 2014;
În conformitate cu prevederile art.3, art.36 şi art. 38 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994;
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 IŢ I E
Art.1 Se admite recepţia finală a obiectivului de investiţii ,,Reabilitare DJ 703 P Racoviţa – Titeşti – Km.3+528 – 8+528, comunele Racoviţa şi Titeşti, judeţul Vâlcea.
Art.2 Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziție, Direcţiei Tehnice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
V I C E P R E Ş E D I N T E,
Dumitru PERSU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 505 din 9 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
VICEPREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de desfiinţare în regim de urgenţă
Dumitru Persu, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.18795 din 09.12.2014, prin care se propune emiterea
unei autorizaţii de desfiinţare în regim de urgenţă.
În conformitate cu prevederile art.7 alin. (16) coroborat cu art.8 alin (1) şi (2) 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 desfiinţare în regim de urgenţă, 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.
VICEPREŞEDINTE,
Dumitru PERSU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 509 din 9 decembrie 2014
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
VICEPREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a cinci certificate de urbanism
Dumitru Persu, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 18930 din 11.12.2014, prin care se propune emiterea a cinci certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările 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 cinci 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.
VICEPREŞEDINTE,
Dumitru PERSU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 515 din 11 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Dumitru Persu, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.18992 din 11.12.2014, 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.
VICEPREŞEDINTE,
DUMITRU PERSU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 519 din 12 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
V I CE P R EŞ EDI N TE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului AMZA ILIE - MARIAN în GEANĂ
Dumitru Persu, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3549 din 04.12.2014, prin care se propune
admiterea cererii domnului Amza Ilie-Marian, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din AMZA în GEANĂ, 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. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11 şi 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, precum şi cele ale art.4, alin.(1) şi 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 persoanelor fizice, 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 Amza Ilie-Marian, domiciliat în satul Roeşti, comuna Pesceana, judeţul Vâlcea, tată Ilie şi mamă Leontina,
născut în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, la data de 7 august 1982, CNP 1820807384787 şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă,
din Amza în Geană, urmând să poarte în viitor numele de familie GEANĂ şi prenumele ILIE - MARIAN .
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, 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.
V I C E P R E Ş E D I N T E,
Dumitru PERSU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 522 din 12 decembrie 2014
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
VICEPREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului DINU NICOLAE - AUREL în PĂTRU - DINU
Dumitru Persu, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3548 din 04.12.2014, prin care se propune
admiterea cererii domnului Dinu Nicolae - Aurel, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din DINU în PĂTRU - DINU,
motivând că doreşte să poarte actualul nume de familie al mamei sale şi al soţului acesteia,;
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. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11 şi 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, precum şi cele ale art.4, alin.(1) şi alin.(2), lit.”m” şi art.6 alin.(1)
şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor persoanelor fizice, 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 Dinu Nicolae - Aurel, domiciliat în satul Teiuşu, comuna Buneşti, judeţul Vâlcea, tată Sorin - Laurenţiu şi
mamă Elena - Cristiana, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 05 decembrie 1994, CNP 1941205385566 şi se schimbă
numele acestuia, pe cale administrativă, din Dinu în Pătru - Dinu, urmând să poarte în viitor numele de familie PĂTRU – DINU şi prenumele
NICOLAE - AUREL.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor Băile Govora, 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.
V I C E P R E Ş E D I N T E,
Dumitru PERSU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 523 din 12 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
V I CE P R E ŞE D I N TE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului STOICA GHEORGHE – RADU în COMAN
Dumitru Persu, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3547 din 04.12.2014, prin care se propune
admiterea cererii domnului Stoica Gheorghe - Radu, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din STOICA în COMAN,
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. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11 şi 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, precum şi cele ale art.4, alin.(1) şi alin.(2), lit.”m” şi art.6 alin.(1)
şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor persoanelor fizice, 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 Stoica Gheorghe - Radu, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr.180, bl.33, sc.B,
ap.14, judeţul Vâlcea, tată Dumitru şi mamă Vasilica, născut în municipiul Brăila, judeţul Brăila, la data de 16 iulie 1972, CNP 1720716411518 şi
se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Stoica în Coman, urmând să poarte în viitor numele de familie Coman şi prenumele
Gheorghe - Radu.
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, 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.
V I C E P R E Ş E D I N T E,
Dumitru PERSU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 524 din 12 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
VICEPREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnişoarei DEHELEAN ELENA - DANIELA în STANCA
Dumitru Persu, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3546 din 04.12.2014, prin care se propune
admiterea cererii domnişoarei Dehelean Elena - Daniela, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din DEHELEAN în
STANCA, motivând că doreşte să revină la numele de familie dobandit la naştere, din respect pentru părinţii săi;
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Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din
Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11 şi 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, precum şi cele ale art.4, alin.(1) şi alin.(2), lit.”m” şi art.6 alin.(1)
şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor persoanelor fizice, 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 Dehelean Elena - Daniela, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Aleea Cocorilor, nr.4, bl.20,
sc.A, ap.16, judeţul Vâlcea, tată Constantin şi mamă Victoria, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 26 octombrie
1975, CNP 2751026384226 şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din DEHELEAN în STANCA, urmând să poarte în viitor
numele de familie STANCA şi ELENA - DANIELA prenumele.
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.
V I C E P R E Ş E D I N T E,
Dumitru PERSU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 525 din 12 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
VICEPREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire
Dumitru Persu, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 19112 din 15.12.2014, 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.
VICEPREŞEDINTE,
Dumitru PERSU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 529 din 15 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
VICEPREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire
Dumitru Persu, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.19148 din 15.12.2014, 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 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.
VICEPREŞEDINTE,
Dumitru PERSU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 530 din 15 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
VICEPREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Dumitru Persu, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr.19350 din 17.12.2014, 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:
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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.
VICEPREŞEDINTE,
Dumitru PERSU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 532 din 17 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
VICEPREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a trei certificate de urbanism
Dumitru Persu, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr.19505 din 18.12.2014, prin care se propune emiterea a trei certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările 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 trei certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
VICEPREŞEDINTE,
Dumitru PERSU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 534 din 19 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
00
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 30 decembrie 2014, ora 10
Gheorghe Păsat, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea cu atribuţii de preşedinte;
În conformitate cu art.94 alin.(1) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare ulterioare;
În temeiul art.106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE:
00

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 30 decembrie 2014, ora 10 , care se va desfăşura în sediul
Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii de zi al şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei, urmărind pregătirea materialelor care vor fi
supuse dezbaterii.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 546 din 23 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui minorei DIŢĂ PATRICIA-ANDREEA în PATRISIA-ANDREEA
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3550 din 16.12.2014, privind cererea doamnei
Diţă Camelia, care solicită schimbarea prenumelui fiicei sale minore, din Patricia-Andreea în Patrisia-Andreea, motivând că minora răspunde la prenumele solicitat;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din
Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit. ’’m’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5),
lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a prenumelui minorei Diţă Patricia-Andreea, domiciliată în satul Colteşti,
comuna Alunu, judeţul Vâlcea, tată Pătru şi mamă Camelia, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 30 ianuarie 2012,
C.N.P.6120130385574 şi se schimbă prenumele acesteia, pe cale administrativă, din Patricia-Andreea în Patrisia-Andreea, urmând să poarte în
viitor numele de familie DIŢĂ şi prenumele PATRISIA-ANDREEA.
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 de Evidenţă a
Persoanelor Berbeşti, care va încunoştinţa de îndată solicitanta, iar după depunerea de către aceasta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de
timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
p. P R E Ş E D I N T E,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 552 din 30 decembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui minorului KOCSIS DARIUS în DARIUS-ARTHUR
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3551 din 22.12.2014, privind cererea doamnei
Kocsis Ligia-Ofelia, care solicită schimbarea prenumelui fiului său minor, din Darius în Darius-Arthur, motivând că minorul răspunde la prenumele
solicitat şi aşa este cunoscut în societate;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din
Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit. ’’m’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5),
lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a prenumelui minorului Kocsis Darius, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea,
str.Nicolae Iorga nr.9, bl.A97, sc.A, ap.5, judeţul Vâlcea, tată Arpad şi mamă Ligia-Ofelia, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la
data de 14 ianuarie 2004, C.N.P.5040114385580 şi se schimbă prenumele acestuia, pe cale administrativă, din Darius în Darius-Arthur, urmând
să poarte în viitor numele de familie KOCSIS şi prenumele DARIUS-ARTHUR.
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. P R E Ş E D I N T E,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 553 din 30 decembrie 2014
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 440 din 5 noiembrie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 70 - 71
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

1

2

3

4

5

6

7

1

S.N.T.G.N.
Transgaz
S.A Mediaş

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

"Dezvoltarea pe teritoriul
României a sistemului
naţional de transport gaze
naturale pe coridorul
Bulgaria-RomâniaUngaria-Austria";Conductă
Corbu-Hurezani, Judeţul
Vâlcea (inclusiv protecţie
catodică şi fibră optică).
Prezentul certificat de
urbanism este însoţit de
anexele
nr.1-9.

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

24
luni

Protecţia mediului ; - Aviz Inspectoratul de Stat în Construcţii conform cap. V - Metodologia emiterii avizului tehnic de catre ISC , aprobată prin Ordinul comun
al MDLPL- ISC nr. 726/2007 respectiv , nr. 549/2007; - Aviz de gospodărire a apelor; - Aviz Stat Major General M.Ap.N.; - Avize administratori drumuri:
naţionale, judeţene, comunale şi locale; -Protocol încheiat între S.N.T.G.N."Transgaz" S.A. şi administratorii drumurilor judeţene, comunale şi locale pentru
folosirea drumurilor în scopul realizării investiţiei şi aducerea acestora la starea iniţială până la recepţia lucrărilor. - Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie Serviciul circulaţie rutieră; - Aviz administrator cale ferată; - Aviz Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare; - Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea şi Decizia D.A.D.R. pentru scoaterea terenului din circuitul agricol; - Aviz Direcţia Silvică Vâlcea; -Avize administratori reţele: electrice, apăcanal, gaze naturale, telefonie, cablu Tv; -Avize administratori conducte transport gazolină, ţiţei, petrol; -Aviz C.N.Transelectrica S.A.-S.T. Piteşti; -Aviz
Administrator Domeniu Public municipiul Drăgăşani; -Acorduri proprietari terenuri în conformitate cu prevederile legale, pentru acces şi realizarea lucrărilor
propuse prin proiect. -Studiu geotehnic; -Referat verificator proiect, conform Legii nr.10/1995; -Planul de încadrare în teritoriu şi planul de situaţie întocmite pe
suport topografic cadastral cu menţionarea tuturor proprietarilor de terenuri situate pe coridorul lucrărilor propuse prin proiect, vizate de O.C.P.I. Vâlcea; -Plan
urbanistic zonal aprobat în condiţiile legii, pentru amplasamentul nou al conductei, situat în zona localităţilor Drăgăşani-Ştefăneşti(km.129-137), în vederea
reglementării condiţiilor de amplasare a investiţiilor viitoare în zonă; Deviz evaluare lucrări;

2

Administraţia
Bazinală de
Apă Olt, prin
Intreprindere
Individuală
Olărescu
Victor

Rm. Vâlcea
jud. Vâlcea,
C.P.
240156, Str.
Remus
Bellu, Nr. 6

Decolmatare prin îndepărtarea materialului aluvionar pentru asigurarea
scurgerii optime în albie
pe pârâul Nisipoasa,com
Orleşti, sat Aureşti, vâlcea

comuna
Orleşti,
Sat
Aureşti,
C.P.
247510

12
luni

Protecţia mediului ; - Aviz Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, - Avizul şi Autorizaţia de Gospodărire a Apelor Vâlcea, - Aviz
administrator drum agricol, pentru acces la perimetrul de decolmatare, - Acorduri notariale ale proprietarilor de terenuri dacă se
afectează proprietăţi private. - Studiu tehnic zonal privind influenţa exploatării asupra cursului de apă; - Planul de situaţie şi planul de
încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea,

Preşedinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 442 din 6 noiembrie 2014.
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...

Interval: 72 - 72

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

1

2

3

4

5

6

7

1

S.C.CEZ
DISTRIBUŢIE
S.A.

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

,, Îmbunătăţire grad de continuitate LEA MT
Horezu - Cerna, Derivaţia Turceşti-Mateeşti,
judeţul Vâlcea" - Faza S.F. ( Prezentul certificat
de urbanism este însoţit de anexele nr.1 şi nr.2)

orasul Berbeşti şi
comuna Mateeşti

Preşedinte,
ION CÎLEA

35

12
luni

Protecţia mediului ; - Avize de principiu de la administratorii reţelelor de utilităţi
(apă potabilă, canalizare,telefonie) - Acord de principiu al administratorilor
drumurilor publice - Plan de situaţie şi plan de încadrare,întocmite conform Legii
nr. 50/1991 - Pentru faza D.T.A.C. se va solicita un nou certificat de urbanism

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 444 din 7 noiembrie 2014
LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...

Interval: 48 - 48

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată
execuţie

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Organizaţia Utilizatorilor de Apă
pentru Irigaţii Călina

Prundeni, Sat Călina judet Vâlcea,
C.P. 247527

Modernizare şi retehnologizare staţie de punere sub presiune şi
reţea interioară de irigaţii - plotul 203 - Amenajare Bucşani-Cioroiu.

3.407.868 municipiul Drăgăşani şi
lei
comuna Prundeni

24
luni

Preşedinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 462 din 19 noiembrie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...

Interval: 73 - 73

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

1

2

3

4

5

6

7

,, Închidere şi consolidare depozit vechi
de zgură şi cenuşă până la cota 248,00
mdMN " Prezentul certificate de urbanism
este însoţit de anexele nr.1 şi 2

comuna
Comunele
Galicea şi
Budeşti

24
luni

Alimentare cu energie electrică ; Sănătatea populaţiei ; Protecţia mediului ; - Aviz Sistemul de Gospodărire a
apelor Vâlcea - Aviz Hidroelectrica S.A.- Sucursala Hidrocentrale Rm. Vâlcea - Aviz Transelectrica S.A..Sucursala de Transport Piteşti - Acord Inspectoratul Judeţean în construcţii Vâlcea - Aviz Stat Major General
– M.Ap.N. -Referat verificator proiect, conform Legii 10/1995; -Plan de situaţie şi plan de încadrare în
teritoriu,întocmite pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea;

1

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

Râmnicu
Vâlcea judet
Vâlcea, Str.
Industriilor ,
Nr. 1

Preşedinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 471 din 26 noiembrie 2014
LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 49 - 50
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

Durată
Observaţii
execuţie
7

1

S.C. OMV PETROM S.A.-ZONA DE
PRODUCŢIE II OLTENIA,

Craiova judet Dolj, Str. Brestei,
Nr. 3

'' Instalare de fibră optică''

804.730,00 comuna Mădulari Guşoeni,
Suteşti şi Creţeni.

30
luni

2

S.C. OMV PETROM S.A.-ZONA DE
PRODUCŢIE II OLTENIA,

Craiova judet Dolj, Str. Brestei,
Nr. 3

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

339890 lei

12
luni

Preşedinte,
ION CÎLEA

36

comuna comuna Mădulari şi
comuna Guşoeni

8

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 473 din 27 noiembrie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...

Interval: 74 - 74

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

1

2

3

4

5

6

7

comuna Ioneşti,
Sat Guguianca,
C.P. 247270

12
luni

1

S.C. Comchim
Chemical S.R.L., prin
reprezentant Neagoie
Gheorghiţa

Râmnicu Vâlcea
judet Vâlcea, Str.
Timiş, Nr. 2

Scoaterea din circuitul silvic a unui
teren în suprafaţă de 1638,00 mp în
vederea realizării unei pensiuni
turistice şi împrejmuire

Protecţia mediului ; - Aviz Inspectoratul de Regim Silvic şi Vânătoare pentru scoaterea
definitivă din circuitul silvic a suprafeţei solicitate. - După scoaterea definitivă a terenului din
circuitul silvic, se va reveni cu o nouă documentaţie pentru emiterea certificatului de
urbanism în vederea construirii pensiunii turistice şi împrejmuirii acestui teren.

Preşedinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 474 din 27 noiembrie 2014
LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 51 - 52
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată
execuţie

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

8

1

COMUNA TETOIU

Tetoiu judet Vâlcea, C.P. 247695

'' Refacere pod peste pârâul Budele, sat Budele-Perteşti, comuna Tetoiu,
judeţul Vâlcea''

466.562,00

comuna Tetoiu,
Sat Budele

12
luni

Regim de
Urgenţă

2

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA - prin
Preşedinte Ion Cîlea

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

'' Consolidare şi refacere D.J. 676G Zătreni-Tetoiu km 9+100, D.J. 676G
Zătreni-Tetoiu km 16+800, pod pe D.J. 676G Zătreni-Tetoiu km 8+700''

408.790,00

comuna Tetoiu

12
luni

Regim de
Urgenţă

Preşedinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 482 din 28 noiembrie 2014
LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...

Interval: 53 - 54

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată
execuţie

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Comuna Dănicei prin Pirneci
Dumitru - primar

Dănicei, Sat Bădeni judet
Vâlcea

Refacere punte în punctul "Gibaru",sat Dobreşti, comuna
Dănicei, judeţul Vâlcea.

104.174,11 comuna Dănicei, Sat Dobreşti

12
luni

Regim de
Urgenţă

2

Comuna Dănicei prin Pirneci
Dumitru - primar

Dănicei, Sat Bădeni judet
Vâlcea

Refacere pod "Cireşu Lunca", sat Cireşu, comuna Dănicei, judeţul
Vâlcea.

132.230,73

12
luni

Regim de
Urgenţă

Preşedinte,
ION CÎLEA
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comuna Dănicei, Sat Cireşu

Anexa la Dispoziţia Nr. 494 din 3 decembrie 2014

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

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

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

1

2

3

4

5

6

7

24
luni

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

1

D.R.D.P
Craiova Secţia
Drumuri
Naţionale
Rm. Vâlcea

Rm.Vâlcea ,,Consolidare
judet Vâlceapasaj CF pe
Str. Calea luDN7, km.237+
Traian,
051, la Râul
Nr. 13
Vadului"

Com.
Câineni,
Sat Râul
Vadului,
C.P.
247085

VICEPREŞEDINTE,
Dumitru PERSU

Anexa la Dispoziţia Nr. 495 din 4 decembrie 2014

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

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

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

Modernizare şi retehnologizare Staţie de
punere sub presiune şi
Reţea interioară de
irigaţii - plotul 202 Amenajarea Bucşani Cioroiu.

com
Prundeni şi
com
Orleşti,
C.P.
247450

24
luni

Alimentare cu energie electrică ; Sănătatea populației ; Protecția mediului ; - Notificare din partea Sistemului de
Gospodărire a Apelor Vâlcea; - Aviz administratori reţele (S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. Mediaş, C.N.Transelectrica
S.A.-S.T.Piteşti), dacă se realizează lucrări în zonele de siguranţă şi de protecţie ale acestora; - Aviz S.C.
Hidroelectrica S.A. - Avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Vâlcea. - Acord administrator drumuri acces -Referat verificator proiect conform Legii
nr.10/1995; -Plan de situaţie şi plan de încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic, vizate de Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea; - Studiu geotehnic,

1

Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru
irigaţii - OUAI - Valea
Oltului 1 Orleşti Prundeni, jud. Vâlcea,
prin Diaconeasa
Costin, Preşedinte

VICEPREŞEDINTE,
Dumitru PERSU

38

Anexa la Dispoziţia Nr. 509 din 9 decembrie 2014

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

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

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

1

Comuna Păuşeşti - prin
Primar Pârvulescu Gheorghe

Păuşeşti judet Vâlcea

'' Desfiinţarea podului din beton armat situat peste pârâul Otăsău, pe drumul de
interes local Văleni, satul Văleni, comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea''

288.741

comuna Păuşeşti

Durată
Observații
execuție
7
30 luni

8
Regim de
Urgență

VICEPREŞEDINTE,
Dumitru PERSU
Anexa la Dispoziţia Nr. 515 din 11 decembrie 2014

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

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

Interval: 77 - 81

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

1

2

3

4

5

6

7

1

S.C. CEZ Distribuţie
S.A.

Craiova judet Dolj, Str.
Brestei, Nr. 2

Modernizare LEA 20kv HorezuPietreni-Derivaţia 20kv Prislop,
tronson situat între stâlpii 2 şi
50,jud. Vâlcea.

comuna
Costeşti, Sat
Bistriţa

12
luni

Protecția mediului ; - Aviz Administrator drum; - Aviz de gospodărirea apelor; - Acorduri proprietari terenuri în
conformitate cu prevederile legale, pentru acces şi realizarea lucrărilor propuse prin proiect. -Referat verificator proiect
conform Legii nr.10/1995; -Plan de situaţie şi plan de încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic, vizate de
O.C.P.I.Vâlcea;

2

Consiliul Judeţean
Vâlcea

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

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

comuna
Racoviţa

12
luni

Protecția mediului ; -Notificarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Vâlcea; -Referat verificator proiect conform Legii
nr.10/1995; -Plan de situaţie şi plan de încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic, vizate de O.C.P.I. Vâlcea;

3

Comuna Dănicei

Dănicei, Sat Bădeni
judet Vâlcea

Refacere pod "Cireşu
Lunca", sat Cireşu, comuna
Dănicei, judeţul Vâlcea.

comuna
Dănicei, Sat
Cireşu

12
luni

Protecția mediului ; -Avizul Sistemului de Gospodărire a Apelor Vâlcea; -Aviz Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea Serviciul rutier; -Acord proprietari teren exprimat în formă autentică, dacă la realizarea lucrărilor se afectează proprietăţi private; Referat verificator proiect conform Legii nr.10/1995; -Studiu geotehnic; -Plan de situaţie şi plan de încadrare în teritoriu întocmite
pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea;

4

Comuna Dănicei

Dănicei, Sat Bădeni
judet Vâlcea

Refacere punte în punctul
"Gibaru",sat Dobreşti,
comuna Dănicei, judeţul
Vâlcea.

comuna
Dănicei, Sat
Dobreşti

12
luni

Protecția mediului ; -Avizul Sistemului de Gospodărire a Apelor Vâlcea; -Aviz Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea Serviciul rutier; -Avizul Administratorului reţelei electrice existente în apropierea amplasamentului, dacă lucrările se realizează în
zona de protecţie sau de siguranţă a acesteia; -Acord proprietari teren exprimat în formă autentică, dacă la realizarea lucrărilor se
afectează proprietăţi private; -Referat verificator proiect conform Legii nr.10/1995; -Studiu geotehnic; -Plan de situaţie şi plan de
încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea;

5

C.N.A.D.N.R. S.A Craiova judet Dolj, ,
Direcţia Regională
C.P. 200768, Str. Calea
Drumuri şi Poduri
Severinului, Nr. 17
Craiova , prin
reprezentant Lumezeanu
Adrian - Director,

Consolidare şi protecţie
versanţi D.N.7A Km.63+200
- 86+601, Faza D.A.L.I.

comuna
Voineasa, Sat
Voineasa,
C.P. 247750

12
luni

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

Vicepreședinte,
Dumitru Persu
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Anexa la Dispoziţia Nr. 519 din 12 decembrie 2014

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... Interval: 82 - 83
Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

2

3

4

5

6

7

1

S.C.
CONPET
S.A.

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

,,Înlocuire conductă
gazolină Ø 6 5/8 "
F1, Ţicleni- Ploieşti
DN 67B, comuna
Tetoiu, judeţul
Vâlcea "

comuna
Tetoiu, Sat
Tetoiu

12
luni

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

2

Comuna
Tetoiu

Tetoiu, Sat
Ţepeşti jud
Vâlcea,
C.P.
247695

,, Refacere Pod
Com.
peste pârâul Budele, Tetoiu, Sat
sat Budele-Perteşti" Budele,
C.P.
247695

12
luni

Protecția mediului ; -Avizul Sistemului de Gospodărire a Apelor Vâlcea; -Aviz Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea - Serviciul rutier Aviz Conpet S.A. Ploieşti -Acord proprietari teren exprimat în formă autentică, dacă la realizarea lucrărilor se afectează proprietăţi private;
-Referat verificator proiect conform Legii nr.10/1995; -Studiu geotehnic; -Plan de situaţie şi plan de încadrare în teritoriu întocmite pe
suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea;

Nr.
Solicitant
crt.
1

VICEPREŞEDINTE,
Dumitru PERSU

Anexa la Dispoziţia Nr. 529 din 15 decembrie 2014

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

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

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

1

Ureche Ionuţ Silviu

Sibiu judet Sibiu,Str.Văii,Nr. 5

Anexă gospodărească pentru exploataţie agricolă D+P
VICEPREŞEDINTE,
Dumitru PERSU
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75.000,00

comuna Titeşti, Sat Titeşti, C.P. 247492

Durată
Observații
execuție
7
24 luni

8

Anexa la Dispoziţia Nr. 530 din 15 decembrie 2014

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

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

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată
execuție

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

1

CET GOVORA S.A. prin Zelici
Ludovic

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

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

3559734 comuna Budeşti, Sat Bercioiu

36
luni

VICEPREŞEDINTE,
Dumitru PERSU

Anexa la Dispoziţia Nr. 532 din 17 decembrie 2014

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... Interval: 84 - 85
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

Consiliul Judeţean
Vâlcea

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

Refacere platformă drum, şanţuri şi comuna Costeşti
podeţe pe D.J.646 BăbeniTomşani-Costeşti Mănăstirea
Arnota, km 28+325-km 36+500.

12
luni

Protecția mediului ; - Aviz Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea - Serviciul Circulaţie Rutieră; -Aviz
Administrator reţea electrică, dacă lucrările se realizează în zonele de protecţie sau de siguranţă ale
acesteia; - Acord Inspectoratul Judeţean în Construcţii Vâlcea, dacă se intervine la structura de rezistenţă a
drumului. -Referat verificator proiect conform Legii nr.10/1995; -Studiu geotehnic; -Plan de situaţie şi plan
de încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic, vizate de O.C.P.I.Vâlcea;

2

Comuna Păuşeşti (prin
primar Pîrvulescu
Gheorghe)

Păuşeşti judet Vâlcea

'' Desfiinţarea podului din beton armat situat comuna Păuşeşti, Sat
peste pârâul Otăsău, pe drumul local
Văleni
Văleni, satul Văleni, com Păuşeşti, Vâlcea''

12
luni

Protecția mediului ; - Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie - Serviciul Circulaţie - Notificarea Sistemului de
Gospodărire a Apelor Vâlcea; - Aviz administratori reţele de utlilităţi (apă, energie electrică )- dacă acestea
sunt afectate de lucrările de desfiinţare - Plan de situaţie şi plan de încadrare în teritoriu întocmite pe suport
topografic, vizate de Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

VICEPREŞEDINTE,
Dumitru PERSU

41

Anexa la Dispoziţia Nr. 534 din 19 decembrie 2014

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

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

Interval: 86 - 88

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

Consiliul
Judeţean
Vâlcea

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

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

comuna Şirineasa

12
luni

Protecția mediului ; - Aviz Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea - Serviciul Poliţiei Rutiere Vâlcea - Aviz Inspectoratului
Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare Vâlcea - Acord Inspectoratul Judeţean în Construcţii Vâlcea. - Studiu geotehnic - Referat
verificator proiect conform Legii nr.10/1995 republicată - Plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie întocmite pe suport
topografic vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

2

Consiliul
Judeţean
Vâlcea

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

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

comuna Şirineasa

12
luni

Protecția mediului ; - Aviz Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea - Serviciul Poliţiei Rutiere Vâlcea - Aviz Inspectoratului
Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare Vâlcea - Acord Inspectoratul Judeţean în Construcţii Vâlcea. - Studiu geotehnic - Referat
verificator proiect conform Legii nr.10/1995 republicată - Plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie întocmite pe suport
topografic vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

3

Consiliul
Judeţean
Vâlcea

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

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

comuna Şirineasa

12
luni

Protecția mediului ; - Aviz Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea - Serviciul Poliţiei Rutiere Vâlcea - Aviz
Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare Vâlcea - Acord Inspectoratul Judeţean în Construcţii
Vâlcea. - Studiu geotehnic - Referat verificator proiect conform Legii nr.10/1995 republicată - Plan de încadrare în zonă şi plan de
situaţie întocmite pe suport topografic vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

VICEPREŞEDINTE,
Dumitru PERSU
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