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HOTĂRÂREA nr. 13 din 16 ianuarie 2015, privind mandatarea reprezentantului acţionarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a
Acționarilor la S.C. ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, să aprobe numirea a patru membri ai Consiliului de administraţie al societăţii
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secţiunii de dezvoltare, pe anul 2015
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HOTĂRÂREA nr. 18 din 30 ianuarie 2015, privind darea în administrare, Consiliului Local al Ora ului Berbe ti, jude ul Vâlcea a
unui imobil, situat în ora ul Berbe ti, jude ul Vâlcea, care apar ine domeniului privat al jude ului Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 19 din 30 ianuarie 2015, privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 21
decembrie 1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare
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Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea
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Bibliotecii Jude ene „Antim Ivireanul” Vâlcea
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judeţului Vâlcea, concesionate Societăţii ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 23 din 30 ianuarie 2015, privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Societăţii Culturale „Anton Pann”
Râmnicu Vâlcea, asupra unor spaţii în suprafaţă de 41,22 mp, situate la etajul II în imobilul „Centrul Militar Judeţean” din strada Maior
V.Popescu nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 24 din 30 ianuarie 2015, privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţean Vâlcea şi unele instituţii publice subordonate acestuia, pentru anul 2015
HOTĂRÂREA nr. 25 din 30 februarie 2015, pentru modificarea Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.18 din 26
februarie 2010, privind înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare
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HOTĂRÂREA nr. 27 din 30 februarie 2015, privind renunţarea la dreptul de preempţiune referitor la cumpărarea imobilului (teren) în
suprafaţă de 2.039,00 mp, situat în perimetrul Sitului arheologic “Aşezare” , sat aparţinător Goranu municipiul Râmnicu Vâlcea,
judeţul Vâlcea, cod LMI 2004: VL-I-s-B-09537
HOTĂRÂREA nr. 28 din 30 februarie 2015, privind aprobarea plăţii unor
contribuţii/cotizaţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea pentru anul 2015
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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 6 ianuarie 2015
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 6 ianuarie 2015, la cererea unui grup de 12 consilieri judeţeni din cadrul
Partidului Naţional Liberal, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.59 din 05.01.2015, la care participă un număr de 18 consilieri judeţeni
din totalul de 31 consilieri în funcţie;
În scopul exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea privind organizarea şi desfăşurarea şedinţei extraordinare a Consiliului
Judeţean Vâlcea din data de 6 ianuarie 2015;
Văzând procesul-verbal al Comisiei de validare privind rezultatul votului secret privind desemnarea unui consilier judeţean care să exercite
atribuţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea pentru conducerea şedinţei extraordinare din data de 6 ianuarie 2015 ;
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 Romulus Bulacu, consilier judeţean, se desemnează să exercite atribuţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, privind
conducerea sedinţei extraordinare din data de 6 ianuarie 2015.
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.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Romulus BULACU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 1 din 6 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind încetarea, prin demisie, a mandatului de Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte
al Consiliului Judeţean Vâlcea, al domnului Gheorghe Păsat
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 06 ianuarie 2015, la cererea unui grup de 12 consilieri judeţeni din
cadrul Partidului Naţional Liberal, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea, sub nr.59 din 05 ianuarie 2015, la care participă un număr de 18
consilieri judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere cererea domnului Gheorghe Păsat, consilier judeţean, privind demisia din funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Vâlcea cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.57 din 05 ianuarie 2015;
Văzând că domnul Gheorghe Păsat a fost ales în această funcţie prin Hotărârea 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 conformitate cu prevederile Legii 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 Pe data prezentei hotărâri se ia act de încetarea, prin demisie, a mandatului de Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului
Judeţean Vâlcea al domnului Gheorghe Păsat.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre domnului Gheorghe Păsat, 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 18 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Romulus BULACU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 2 din 6 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind încetarea, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de Vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Vâlcea al domnului Gheorghe Păsat
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Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 06 ianuarie 2015, la cererea unui grup de 12 consilieri judeţeni din
cadrul Partidului Naţional Liberal, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea, sub nr.59 din 05 ianuarie 2015, la care participă un număr de 18
consilieri judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere cererea domnului Gheorghe Păsat privind demisia din funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată
sub nr.57 din 05 ianuarie 2015;
Văzând că domnul Gheorghe Păsat a fost ales în această funcţie prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea 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;
În conformitate cu prevederile Legii 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 Pe data prezentei hotărâri se ia act de încetarea, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Vâlcea al domnului Gheorghe Păsat şi se declară vacantă funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art.2 Domnul Gheorghe Păsat îşi păstrează calitatea de consilier judeţean.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre domnului Gheorghe Păsat, 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 18 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Romulus BULACU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 3 din 6 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind încetarea, prin demisie, a mandatului consilierului judeţean, delegat să îndeplinească, temporar,
atribuţiile Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea ce a fost desemnat să exercite atribuţiile
Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, al domnului Romulus Bulacu
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 06 ianuarie 2015, la cererea unui grup de 12 consilieri judeţeni din
cadrul Partidului Naţional Liberal, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea, sub nr.59 din 05 ianuarie 2015, la care participă un număr de 18
consilieri judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere cererea domnului Romulus Bulacu, privind demisia din funcţia de consilier judeţean, delegat să îndeplinească, temporar,
atribuţiile Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea ce a fost desemnat să exercite atribuţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată sub nr. 58 din 5 ianuarie 2015;
Văzând că domnul Romulus Bulacu a fost ales în această funcţie prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.133 din 19 decembrie 2014,
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;
În conformitate cu prevederile Legii 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 Pe data prezentei hotărâri se ia act de încetarea, prin demisie, a mandatului consilierului judeţean, delegat să îndeplinească, temporar, atribuţiile
Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea ce a fost desemnat să exercite atribuţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, al domnului Romulus Bulacu.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre domnului Romulus Bulacu, 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 18 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Romulus BULACU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 4 din 6 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind revocarea Hotărârii nr.131 adoptată în şedinţa extraordinară din 19 decembrie 2014 a Consiliului Judeţean Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 6 ianuarie 2015, la cererea unui grup de 12 consilieri judeţeni din cadrul
Partidului Naţional Liberal, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.59 din 05 ianuarie 2015, la care participă un număr de 18 consilieri
judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.6 din 5 ianuarie 2015, prin care Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea
ne face cunoscut faptul că a fost depusă la instanţa de contencios administrativ acţiunea prefectului privind anularea Hotărârilor Consiliului
Judeţean Valcea nr.131, 132 şi 133 din 19 decembrie 2014;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Pe data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.131 din 19 decembrie 2014, privind alegerea unui
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean în urma vacantării postului prin demisie a domnului Bogdan – Alexandru Pistol.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre persoanei prevăzute la art.1 din Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.131 din 19 decembrie 2014, instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean subordonate Consiliului Judeţean
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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 18 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Romulus BULACU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 5 din 6 ianuarie 2015

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind revocarea Hotărârii nr.132 adoptată în şedinţa extraordinară din 19 decembrie 2014 a Consiliului Judeţean Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 6 ianuarie 2015, la cererea unui grup de 12 consilieri judeţeni din cadrul
Partidului Naţional Liberal, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.59 din 05 ianuarie 2015, la care participă un număr de 18 consilieri
judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.6 din 5 ianuarie 2015, prin care Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea
ne face cunoscut faptul că a fost depusă la instanţa de contencios administrativ acţiunea prefectului privind anularea Hotărârilor Consiliului
Judeţean Valcea nr.131, 132 şi 133 din 19 decembrie 2014;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Pe data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.132 din 19 decembrie 2014, privind desemnarea unui
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean care să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre persoanei prevăzute la art.1 din Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.132 din 19 decembrie 2014, 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 18 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Romulus BULACU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 6 din 6 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind revocarea Hotărârii nr.133 adoptată în şedinţa extraordinară din 19 decembrie 2014 a Consiliului Judeţean Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 6 ianuarie 2015, la cererea unui grup de 12 consilieri judeţeni din cadrul
Partidului Naţional Liberal, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.59 din 05 ianuarie 2015, la care participă un număr de 18 consilieri
judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.6 din 5 ianuarie 2015, prin care Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea
ne face cunoscut faptul că a fost depusă la instanţa de contencios administrativ acţiunea prefectului privind anularea Hotărârilor Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.131, 132 şi 133 din 19 decembrie 2014;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Pe data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.133 din 19 decembrie 2014, 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.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre persoanei prevăzute la art.1 din Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.133 din 19 decembrie 2014, 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 18 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Romulus BULACU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 7 din 6 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind alegerea unui Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea
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Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 6 ianuarie 2015, la cererea unui grup de 12 consilieri judeţeni din cadrul
Partidului Naţional Liberal, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.59 din 05.01.2015, la care participă un număr de 18 consilieri judeţeni
din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere cererea domnului Gheorghe Păsat privind demisia din funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată
sub nr.57 din 5 ianuarie 2015 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea privind încetarea, înainte de termen, prin demisie a mandatului de
Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, al domnului Gheorghe Păsat şi prin care s-a declarat vacantă funcţia de Vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Vâlcea;
Ţinând cont de revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.131 din 19 decembrie 2014 privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Văzând procesul –verbal al Comisiei de validare privind rezultatul alegerii unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.101 alin.(1) şi (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.101 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art.46 alin.(1) din acelaşi act normativ coroborate cu ale art. 77 alin.(1) din
Legea nr.393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 1 abţinere.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ROMULUS BULACU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 8 din 6 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui vicepreşedinte care să exercite atribuţiile preşedintelui
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 6 ianuarie 2015, la cererea unui grup de 12 consilieri judeţeni din cadrul
Partidului Naţional Liberal, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.59 din 05.01.2015, la care participă un număr de 18 consilieri judeţeni
din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere cererea domnului Gheorghe Păsat privind demisia din funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea care să
exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.57 din 5 ianuarie 2015 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
privind încetarea, prin demisie, a mandatului de Vicepreşedinte, cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea al domnului Gheorghe Păsat ;
Ţinând cont de revocarea 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;
Văzând procesul-verbal al Comisiei de validare privind rezultatul votului secret privind desemnarea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Vâlcea care să exercite atribuţiile preşedintelui;
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, precum şi cu prevederile art.46 alin.(1) din acelaşi act normativ
coroborate cu ale art.77 alin.(1) din Legea nr.393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 17
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 1 abţinere.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Romulus BULACU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 9 din 6 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind delegarea unui consilier judeţean care să îndeplinească, temporar,
atribuţiile vicepreşedintelui ce a fost desemnat să exercite atribuţiile Preşedintelui
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 6 ianuarie 2015, la cererea unui grup de 12 consilieri judeţeni din cadrul
Partidului Naţional Liberal, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.59 din 05 ianuarie 2015, la care participă un număr de 18 consilieri
judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere cererea înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.58 din 5 ianuarie 2015, prin care domnul consilier judeţean Romulus
Bulacu a demisionat din funcţia de consilier judeţean delegat să îndeplinească, temporar, atribuţiile Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea
ce a fost desemnat să exercite atribuţiile Preşedintelui;
Ţinând cont de revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.133 din 19 decembrie 2014, 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;
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Văzând procesul – verbal al comisiei de validare privind rezultatul votului secret, privind delegarea unui consilier judeţean care să
îndeplinească, temporar, atribuţiile vicepreşedintelui Consiliul Judeţean Vâlcea ce a fost desemnat să exercite atribuţiile Preşedintelui;
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, 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, precum şi cu prevederile art.46, alin.(1) din acelaşi act normativ,
coroborate cu ale art.77, alin.(1) din Legea nr.393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de
17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 1 abţinere.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Romulus BULACU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 10 din 6 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului acţionarului unic Judeţul Vâlcea, în Adunarea Generală a Acţionarilor
la S. C. ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, să aprobe achiziţionarea, de către S.C. ‘’CET Govora’’
S.A. Râmnicu Vâlcea, de acţiuni de la S.C. USG – CIECH Chemical Group S.A.
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 13 ianuarie 2015, la care participă un număr de 31 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.367 din 9 ianuarie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.368 din 9 ianuarie 2015;
Văzând adresa S.C. ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.276 din 8 ianuarie 2015;
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.107. ind.1 alin.(1), art.109 şi art. 113 lit.m din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.14 pct.A lit.’’o’’ din Statutul S.C. ‘’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea şi ale Contractului 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 reprezentantul acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ‘’CET Govora ’’ S.A.
Râmnicu Vâlcea, să aprobe achiziţionarea, de către S.C. ‘’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea de la S.C. USG - CIECH Chemical Group S.A., a
unui număr de 9.906.212 acţiuni în valoare totală de 2.500.000 lei, prin avansarea efectivă a sumei respective în termen de 30 de zile de la data
publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor a S.C. USG - CIECH Chemical Group S.A. din data de 15.01.2015.
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 reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la S.C. ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 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. 11 din 13 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la
S.C. APAVIL S.A. Vâlcea şi aprobarea Contractului de mandat al acestuia
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 13 ianuarie 2015, la care participă un număr de 31 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.222 din 7 ianuarie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.223 din 7 ianuarie 2015;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’a’’, alin.(2) lit.’’d’’, art.92 şi art.102 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3 pct.2 lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului constitutiv al S.C. APAVIL S.A.
Vâlcea, coroborate cu cele ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Vâlcea,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Domnul Teodosie Filip, consilier judeţean, se desemnează ca reprezentant al judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea Comercială APAVIL S.A. Vâlcea.
Art.2(1) Se aprobă Contractul de mandat, în baza căruia Judeţul Vâlcea va fi reprezentat în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea
Comercială APAVIL S.A. Vâlcea, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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(2) Se împuterniceşte domnul Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea cu atribuţii de Preşedinte, să semneze
Contractul de mandat, aprobat potrivit alin.(1), care se va încheia între Consiliul Judeţean Vâlcea şi reprezentantul desemnat în Adunarea
Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială APAVIL S.A. Vâlcea.
Art.3 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.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 16 voturi pentru, 14 voturi împotrivă şi 1 abţinere.
p. P R E Ş E D I N T E
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 12 din 13 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
ANEXA
la Hotărârea nr. 12 din 13 ianuarie 2015
CONTRACT DE MANDAT
încheiat astăzi, 13 ianuarie 2015
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 deţinut de Judeţul Vâlcea la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, reprezentat, p.
Preşedinte - prin Vicepreşedinte Gheorghe PĂSAT, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.12 din 13 ianuarie 2015 ;
şi
Domnul Teodosie FILIP (denumit în continuare mandatar), cetăţean român, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, împuternicit prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.12 din 13 ianuarie 2015;
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, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, sa 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. APAVIL S.A. Vâlcea, în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, în condiţiile şi limitele impuse de prezentul
contract, în conformitate cu Actul constitutiv al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea şi cu legislaţia în vigoare.
Cap.Ill ATRIBUŢIILE REPREZENTANTULUI JUDEŢULUI VÂLCEA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR LA S.C. APAVIL S.A
VÂLCEA
Art.2 Reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.APAVIL S.A. Vâlcea, 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 se pronunţe asupra gestiunii Consiliului de Administraţie;
c) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli, şi după caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar următor;
d) 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. Adunarea Generală desemnează persoana însărcinată să exercite acţiunea în justiţie;
e) să hotărască cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, în condiţiile legii;
f) 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) mutarea sediului Societăţii;
b) schimbarea obiectului de activitate al Societăţii, cu respectarea interdicţiei prevăzute de art. 5 alin. 2 din Actul Constitutiv;
c) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;
d) prelungirea duratei societăţii comerciale;
e) majorarea capitalului social;
f) reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acţiuni;
g) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni nominative;
h) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;
i) emisiunea de obligaţiuni;
j) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului de Administraţie şi descărcarea acestora de gestiune;
k) numirea sau demiterea auditorului financiar şi fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
l) fixarea remuneraţiei cuvenită membrilor Consiliului de Administraţie;
m) hotărârea gajării, închirierii sau desfiinţării uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii;
n) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
o) autorizarea Consiliului de Administraţie să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să
constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul Societăţii, a căror valoare depăşeşte ½ (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societăţii la
data încheierii actului juridic;
p) înfiinţarea de filiale, cu respectarea condiţiilor prevăzute în art. 3 alin. 3 din Actul Constitutiv;
q) aprobarea organigramei societăţii;
r) aprobarea planului de administrare elaborat de Consiliul de Administraţie.
Art.3 Atribuţiile prevăzute la art.2 pct.2.2, lit.a, c, e) – n), p), q) şi r) 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;
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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 privind activitatea societăţii, pe care să-l prezinte Consiliului Judeţean Vâlcea;
h) să înştiinţeze mandantul, înainte de şedinţele AGA, dacă se găseşte în imposibilitatea de a participa la şedinţele convocate;
i) 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. APAVIL S.A. 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,
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

M A N D A T A R,

p. P R E Ş E D I N T E
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

Teodosie FILIP

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului acţionarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la
S.C. ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, să aprobe numirea a patru membri ai Consiliului de administraţie al societăţii
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 16 ianuarie 2015, la care participă un număr de 31 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.697 din 16 ianuarie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub nr.698 din 16 ianuarie 2015;
Văzând adresa nr.1183 din 14 ianuarie 2015, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.626 din 14 ianuarie 2015, prin care S.C. ’’CET
Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea a solicitat, în regim de urgenţă, mandatarea reprezentantului judeţului Vâlcea să aprobe în Adunarea Generală a
Acţionarilor la S.C.’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, numirea a patru membri ai Consiliului de administraţie, pentru a se putea aproba, în
plenul şedinţei Consiliului de administraţie al societăţii din data de 20.01.2015, contractul privind transferul către societate, a carierelor Berbeşti –
Alunu, de la Societatea Complexului Energetic Oltenia S.A. ;
Ţinând cont de Raportul Final al proiectului de selecţie şi evaluare a membrilor Consiliului de administraţie al S.C. ’’CET Govora’’ S.A.
Râmnicu Vâlcea, întocmit de expertul independent în recrutarea resurselor umane Pluri Consultants România S.R.L. Bucureşti;
Luând în considerare procesul-verbal al Comisiei de validare privind stabilirea rezultatului votului secret;
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.2, pct.2 lit.’’b’’, pct.3 lit.’’b’’ şi pct.4, art.28 alin.(1), art.29 alin.(1), (2) şi (5) din Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.13 pct. B
lit.’’b’’ din Statutul S.C. ’’CET Govora’’ S.A Râmnicu Vâlcea, precum şi cu prevederile 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 reprezentantul acţionarului unic Jude ul Vâlcea să aprobe în Adunarea Generală a Ac ionarilor la Societatea
Comercială ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea numirea în calitate de administratori ai S.C. ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea a următoarelor
persoane :
1. Sorin FODOREANU, cetăţean român, născut în municipiul Drobeta Turnu-Severin, judeţul Mehedinţi, cu un nr.de 21 voturi pentru, 10 împotrivă şi 0 abţineri.
2. Dragoşi CONSTANTINESCU, cetăţean român, născut în localitatea Buleta, judeţul Vâlcea, cu un nr.de 24 voturi pentru, 7 împotrivă şi 0 abţineri
3. Laurenţiu Nicolae CAZAN, cetăţean român, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, cu un nr.de 25 voturi pentru, 6 împotrivă şi 0 abţineri.
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4. Luiza POPICĂ, cetăţean român, născută în municipiul Galaţi, judeţul Galaţi, cu un nr.de 21 voturi pentru, 10 împotrivă şi 0 abţineri.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Tehnice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Direc iei Generale Programe i Rela ii Externe, Direc iei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, S.C. ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, domnului Grigore Petre, reprezentantul judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la S.C. ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, precum şi persoanelor 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.
p. PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 13 din 16 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind utilizarea unei sumei din excedentul bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2015
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, 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.1028 din 22 ianuarie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.1029 din 22 ianuarie 2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale
pct.5.6 lit.”b” şi „c” şi pct.5.11, alin.(1) din Normele privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul comun al viceprim
– ministrului, ministrul finanţelor publice şi ministrului delegat pentru buget, nr.1780/2014 şi ale art.39 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.74/2014, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare, 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 Suma de 7.611,48 mii lei din excedentul bugetului local, se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2015,
potrivit anexei nr.1
Art.2 Suma de 13.535.705,09 lei din excedentul bugetului local, se utilizează pentru continuarea lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităţilor
naturale produse de inundaţii, pe anul 2015, potrivit anexei nr.2.
Art.3 Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale 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 cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit. “a”, coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 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. 14 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului acţionarului unic Judeţul Vâlcea, în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea
’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, să aprobe Contractul de Transfer de Afacere – preluarea Carierelor Berbeşti – Alunu de
către Societatea ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, precum şi să negocieze şi să aprobe anexele la contract
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, la care participă un număr de 30 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. 1497 din 29 ianuarie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 1498 din 29 ianuarie 2015;
Ţinând cont de adresa Societăţii ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.1431 din 28 ianuarie
2015, la care au fost ataşate proiectul Contractului de Transfer de Afacere precum şi Deciziile Consiliului de Administraţie al Societăţii ’’CET
Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea nr.5 şi nr.6 din 27.01.2015, prin care au fost aprobate Raportul de oportunitate întocmit de Societatea Neoconsult
Valuation S.R.L., referitor la Transferul activului UMC Berbeşti din cadrul Societăţii Complexul Energetic Oltenia SA către Societatea ’’CET
Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, Preţul de transfer şi proiectul Contractului de Transfer de Afacere al cărui obiect este: Transferul Carierelor
Berbeşti-Alunu, cu titlu oneros, de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., la Societatea ’’CET Govora’’ S.A. ;
Văzând anexele la proiectul Contractului de Transfer de Afacere;
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 Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum a fost modificată şi
completată prin Ordonanţa Guvernului nr.14/2014, ale Statutului Societăţii ‘’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea şi ale Contractului de mandat al
reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ‘’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 reprezentantul acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ‘’CET Govora’’ S.A.
Râmnicu Vâlcea să aprobe Contractul de Transfer de Afacere – preluarea Carierelor Berbeşti – Alunu de către Societatea ’’CET Govora’’ S.A.
Râmnicu Vâlcea, precum şi să negocieze şi să aprobe anexele care fac parte integrantă din acesta.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Societăţii ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, precum şi reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea
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Generală a Acţionarilor la Societatea ’’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 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. 15 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
H O TĂ R Â R E
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza: Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii
„Consolidare şi Refacere DJ 648 Ioneşti-Olanu-Limită Judeţ Olt, km.8+900-9+470”
Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 30 ianuarie 2015, la care participă un număr de 30 consilieri județeni din
totalul de 31 consilieri în funcție;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr. 1051 din 22 ianuarie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Tehnice, înregistrat sub nr. 1052 din 22 ianuarie 2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (3) lit. „f”, art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico-economică faza: Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Consolidare şi Refacere DJ 648
Ioneşti-Olanu-Limită Judeţ Olt, km.8+900-9+470”, ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuţi în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Tehince, precum și Instituţiei Prefectului – Judeţului Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia
pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 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. 16 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, faza proiect tehnic actualizat,
pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 648 Ione ti-Olanu-Limita Jude ului Olt, km.0+000 – 8+900
i construc ie două poduri din beton armat, judeţul Vâlcea”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni din
totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribu ii de pre edinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.1094 din 22 ianuarie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe i Rela ii Externe, înregistrat la nr.1095 din 22 ianuarie 2015,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit. ”f” şi art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico - economică, faza proiect tehnic actualizat, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare
DJ 648 Ione ti-Olanu-Limita Jude ului Olt, km.0+000 – 8+900 i construc ie două poduri din beton armat, judeţul Vâlcea”, ai cărui indicatori
tehnico - economici sunt prevăzuţi în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Programe i Rela ii
Externe, Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Tehnice, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. P R E Ş E D I N T E
VICEPRE EDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 17 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind darea în administrare, Consiliului Local al Ora ului Berbe ti, jude ul Vâlcea a unui imobil,
situat în ora ul Berbe ti, jude ul Vâlcea, care apar ine domeniului privat al jude ului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, la care participă un număr de 30 consilieri jude eni din totalul de 31 consilieri în func ie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribu ii de pre edinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.331 din 9 ianuarie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.332 din 9 ianuarie 2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Consiliului Local al Ora ului Berbe ti, înregistrată la Consiliul Jude ean Vâlcea sub nr.19947/completare din 8 ianuarie 2015;
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În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”c” şi alin.(4) lit.’’a’’, art.123, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările i completările ulterioare, ale art.861 alin.(3), art.867 alin.(1) şi (2), art.868, art.869 şi art.870 din Codul civil,
republicat, cu modificările i completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările i completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se dă în administrare Consiliului Local al Ora ului Berbe ti, jude ul Vâlcea, imobilul, compus din construc ie i teren aferent, în
suprafa ă de 562,01 mp, situat în ora ul Berbe ti, jude ul Vâlcea, aflat în domeniul privat al jude ului Vâlcea.
(2) Datele de identificare ale imobilului, men ionat la art.1 alin.(1), sunt prevăzute în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 (1) Consiliul Local al Ora ului Berbe ti, jude ul Vâlcea va folosi imobilul, dat în administrare, în vederea reabilitării i asigurării unor spa ii de locuit temporar,
pentru familiile afectate de alunecarea de teren din ora ul Berbe ti, satul Valea Mare, cătunul Trestie, jude ul Vâlcea, cu respectarea următoarelor condiţii:
1. Să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi de permanenţă a imobilului care face obiectul dării în administrare;
2. Să respecte prescripţiile, normativele tehnice şi reglementările în vigoare la proiectarea, respectiv la executarea lucrărilor de orice natură
care se realizează la acest imobil precum şi la recepţionarea acestora;
3. Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, condiţii
privind folosirea şi conservarea patrimoniului);
4. Să efectueze la timp lucrările de întreţinere şi reparaţii;
5. Să efectueze lucrări de intervenţie la construcţia existentă, numai cu acordul proprietarului şi cu respectarea prevederilor legale;
6. Să folosească imobilul, conform instrucţiunilor de exploatare prevăzute în cartea tehnică a construcţiei;
7. Să suporte cheltuielile aferente furnizării utilităţilor (apă, canal, energie electrică, energie termică etc);
8. Să răspundă de eventualele pagube produse prin nerespectarea obliga iilor stabilite prin prezenta hotărâre.
(2) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească şi să dispună de acest imobil, în condiţiile actului de transmitere în administrare.
Art.3 (1) Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate privată a jude ului, sau prin actul de revocare care
poate fi adoptat de Consiliul Judeţean Vâlcea, în următoarele situaţii:
1. Când titularul dreptului de administrare nu respectă una din condiţiile impuse prin actul de transmitere;
2. Dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a imobilului, dat în administrare;
3. Renunţarea administratorului la imobilul, dat în administrare;
4. În cazul în care interesul naţional sau local o impune;
5. Alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.
(2) La data încetării folosirii imobilului, administratorul este obligat să-l restituie în deplină proprietate, liber de orice sarcini, împreună cu
investiţiile realizate ulterior, precum şi cu toate documentaţiile tehnice referitoare la acesta.
Art. 4 Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine titularului dreptului de proprietate.
Art. 5 Predarea - preluarea imobilului, se va face pe bază de protocol, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local al Ora ului
Berbe ti, jude ul Vâlcea, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art. 6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale
Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală şi Consiliului Local al Ora ului Berbe ti, jude ul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările i 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,
VICEPRE EDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.18 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie 1999, privind însuşirea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, la care participă un număr de 27 consilieri judeţeni din
totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.781 din 16 ianuarie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.782 din 16 ianuarie 2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.3, alin.(3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare
şi cele ale pct.X din Normele Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor
şi judeţelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.548/1999;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.l Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103/1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. poziţia nr. 442, coloana 3 va avea următorul cuprins:
“Drum judeţean 678 A DN 64 (Tătărani) – Bratia Vale – Cocoru – Dealu Mare – Predeşti – Corbii din Vale – Popeşti – Ginerica – Limită judeţ
Argeş”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: îmbrăcăminte: asfalt; poduri b.a. l = 355m (14 buc.); L=26,601 Km (l medie = 15,58), S =
414.616 mp; Adresa: DN 64 (Tătărani) – Limită judeţ Argeş”.
Art.ll Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice, precum şi Direcţiei
Generale Economice în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site – ul Consiliului Judeţean Vâlcea
şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 27 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.19 din 30 ianuarie 2015
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri şi darea lor în
administrarea Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data 30 ianuarie 2015, la care participă un număr de 27 consilieri judeţeni şi totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.456 din 12 ianuarie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.457 din 12 ianuarie 2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”c” şi alin.(4) lit. ’’a’’, coroborate cu cele ale art.123, alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3, alin.(3) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ulterioare şi ale art.554, art.861 alin.(3), art.867 - 870 din Codul civil, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se declară de interes public judeţean bunurile, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se dau în administrarea Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea bunurile prevăzute la art.1.
Art.3.(1) Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea va folosi bunurile date în administrare, în următoarele condiţii:
1. Să restituie bunurile, la data încetării dreptului de administrare, în deplină proprietate, libere de orice sarcini;
2. Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor;
3. Să răspundă de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act de transmitere.
(2) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească şi să dispună de bunuri în condiţiile actului de dare în administrare.
Art.4.(1) Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate sau prin actul de revocare, care poate fi adoptat de
Consiliul Judeţean Vâlcea, în situaţiile în care:
1. Titularul dreptului de administrare nu respectă una din condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre;
2. Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea renunţă la bunurile date în administrare;
3. Intervine dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunurilor date în administrare;
4. Interesul public o impune;
5. Intervin alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.
(2) Administratorul este răspunzător de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act de dare în administrare.
Art.5 Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale
Economice, 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.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 27 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0abţineri.
p. PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 20 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind declararea de interes public judeţean a unui bun şi darea lui în administrarea Bibliotecii Jude ene „Antim Ivireanul” Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, la care participă un număr de 27 consilieri judeţeni din totalul de 31 consilieri în func ie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribu ii de pre edinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.481 din 13 ianuarie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.482 din 13 ianuarie 2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Bibliotecii Jude ene „Antim Ivireanul” Vâlcea nr.2884 din 6.11.2014;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”c” şi alin.(4) lit. ’’a’’, coroborate cu cele ale art.123, alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3, alin.(3) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.554, art.861 alin.(3) şi art.867-870 din Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se declară de interes public judeţean bunul ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se dă în administrarea Bibliotecii Jude ene „Antim Ivireanul” Vâlcea, bunul prevăzut la art.1.
Art.3.(1) Biblioteca Jude eană „Antim Ivireanul” Vâlcea, va folosi bunul dat în administrare, în următoarele condiţii:
1. Să restituie bunul, la data încetării dreptului de administrare, în deplină proprietate, liber de orice sarcini;
2. Să respecte condiţiile impuse de natura bunului;
3. Să răspundă de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act de transmitere.
(2) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească şi să dispună de bun în condiţiile actului de dare în administrare.
Art.4. Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate sau prin actul de revocare, care poate fi adoptat de
Consiliul Judeţean Vâlcea, în situaţiile în care:
1. titularul dreptului de administrare nu respectă una din condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre;
2. administratorul renunţă la bunul dat în administrare;
3. dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunului dat în administrare;
4. interesul na ional sau local o impune;
5. alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.
Art.5 Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine Bibliotecii Jude ene „Antim Ivireanul” Vâlcea.
Art.6 Pe data prezentei hotărâri se modifică, în mod corespunzător Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie
1999, de însuşire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.7 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale
Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, precum şi Bibliotecii Jude ene „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.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 1 abţinere.
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p. P R E Ş E D I N T E,
VICEPRE EDINTE
Gheorghe Păsat

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 21 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri care aparţin domeniului public al
judeţului Vâlcea, concesionate Societăţii ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, la care participă un număr de 26 consilieri judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribu ii de pre edinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.329 din 9 ianuarie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.330 din 9 ianuarie 2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”c” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
1
2
completările ulterioare şi ale art.2 şi art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.103/2007, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor bunuri care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, concesionate Societăţii
Comerciale CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 22 decembrie 1999, de însuşire a inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul
public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, pe data adoptării prezentei hotărâri.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Tehnice, Societăţii Comerciale CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. P R E Ş E D I N T E,
VICEPRE EDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 22 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Societăţii Culturale „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, asupra unor spaţii
în suprafaţă de 41,22 mp, situate la etajul II în imobilul „Centrul Militar Judeţean” din strada Maior V.Popescu nr.8,
municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, la care participă un număr de 28 consilieri judeţeni, din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.411 din 12 ianuarie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.412 din 12 ianuarie 2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.18.225 din 2 decembrie 2014, prin care Societatea Culturală „Anton Pann”
Râmnicu Vâlcea solicită încetarea dreptului de folosinţă gratuită a unor spaţii în suprafaţă de 41,22 mp, situate la etajul II în imobilul „Centrul
Militar Judeţean” din strada Maior V.Popescu nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”c” şi art.124 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.869 din Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.4, pct.3 din Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.99 din 28 iunie 2013, privind darea în folosinţă gratuită Societăţii Culturale „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, a unor spaţii în
suprafaţă de 41,22 mp, situate la etajul II în imobilul „Centrul Militar Judeţean” din strada Maior V.Popescu nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care
aparţine domeniului public al judeţului 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 revocă dreptul de folosinţă gratuită al Societăţii Culturale „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, asupra unor spaţii în suprafaţă de 41,22 mp,
situate la etajul II în imobilul „Centrul Militar Judeţean” din strada Maior V.Popescu nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparţine domeniului
public al judeţului Vâlcea, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Preluarea spaţiului prevăzut la art.1 se va face pe bază de proces – verbal încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea si Societatea
Culturală „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale
Economice, precum şi Societăţii Culturale „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98, coroborate cu cele ale art.45, alin.(3) din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 23 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Vâlcea şi unele instituţii publice subordonate acestuia, pentru anul 2015
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Consiliul Judeţean Vâlcea întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, la care participă un număr de 28 consilieri judeţeni, din
numărul total de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 468 din 12.01.2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat la nr. 469 din 12.01.2015, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 51378/2014;
În conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare şi
anexa nr.2 b) la Ordinul nr. 7660/2006, privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, emis de
preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/ 2001, republicată, cu modificările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru anul 2015,
prevăzut în anexa nr.1.
Art.2 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, pentru
anul 2015, prevăzut în anexa nr.2.
Art.3 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, pentru anul 2015, prevăzut în anexa nr.3.
Art.4 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Camerei Agricole Judeţene Vâlcea, pentru anul 2015, prevăzut în anexa nr.4.
Art.5 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice – situaţia centralizată, pentru anul 2015, pentru aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Vâlcea, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea şi
Camera Agricolă Judeţeană Vâlcea, prevăzut în anexa nr.5.
Art.6 Anexele nr.1 – 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre structurilor funcţionale din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, precum şi Camerei Agricole Judeţene Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu un număr de 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p.PREŞEDINTE:
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 24 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
pentru modificarea Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.18 din 26 februarie 2010,
privind înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, la care participă un număr de 29 consilieri judeţeni din numărul total de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.134 din 6 ianuarie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.135 din 6 ianuarie 2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit.”c”, alin.(5), lit.”a” şi art.104, alin.(6), lit.”e” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.7 din Hotărârea Guvernului nr.1609/2009, privind înfiinţarea camerelor agricole
judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.I Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.18 din 26 februarie 2010, privind înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene
Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice, precum şi Camerei
Agricole Judeţene Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 coroborate cu ale art.45 alin.(2), lit.”c” din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 25 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole Judeţene Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, 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. 677 din 15.01.2015.
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub nr. 678 din 15.01.2015, precum şi
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(1), lit.a) şi alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor 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. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Camerei Agricole Judeţene Vâlcea, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Pe data prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 65 din 30.05.2013 privind aprobarea organigramei şi a
statului de funcţii ale Camerei Agricole Judeţene Vâlcea, îşi încetează valabilitatea.
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Art. 3. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, precum şi Camerei Agricole Judeţene Vâlcea, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 17 - voturi pentru, 13 -voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREȘEDINTE
Gheorghe PĂSAT
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 26 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind renunţarea la dreptul de preempţiune referitor la cumpărarea imobilului ( teren ) în suprafaţă de 2.039,00 mp, situat în perimetrul
Sitului arheologic “Aşezare” , sat aparţinător Goranu municipiul Râmnicu Vâlcea , judeţul Vâlcea, cod LMI 2004: VL-I-s-B-09537
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni, din
totalul de 31 de consilieri judeţeni în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.409 din 12 ianuarie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat sub nr.410 din 12 decembrie 2015,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând scrisoarea Ministerului Culturii - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vâlcea, nr.1277 din 16 decembrie 2014;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.” b” şi lit.”c” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.4 alin.(4) şi alin. (7), (8) şi (9) şi art.10 alin.(2) din Legea nr.422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, 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 Se renunţă la dreptul de preempţiune la cumpărarea imobilului (teren) în suprafaţă de 2.039,00 mp, situat în perimetrul Sitului
arheologic “Aşezare”, sat aparţinător Goranu, municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, cod LMI 2004: VL-I-s-B-09537.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vâlcea, precum şi domnului Ioan-Radu Zapca, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada
Măceşului, nr.39B, 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.(3), coroborate 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. P R E Ş E D I N T E,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 27 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea plăţii unor
contribuţii/cotizaţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea pentru anul 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PROIECT

HOTĂRÂRE
Privind plata contribuţiilor/cotizaţiilor Consiliului Judeţean pe anul 2010
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.20152010, la care au participatparticipă un număr de 30 consilieri judeţeni, din numărul totalul
de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 1102 din 22.01.2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe , înregistrat sub nr. 1103 din 22.01.2015 şi avizele comisiilor de
specialitate;
În conformitate cu prevederile :
• ,ale aart. 35 alin. (1) şi (4) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
• art. 46 alin. (1) lit. 1a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
•
•
• Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 97/1999 privind aderarea Consiliului Judeţean Vâlcea la Uniunea Naţionala a Consiliilor Judeţene
din România şi art. 7 din Statutul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România ;
• art. 1 lit. (a) din Hotărârea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România privind stabilirea cotizaţiei anuale a membrilor UNCJR
nr.4/13.02.2009, modificată prin Hotărârea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România privind majorarea cotizaţiei anuale a membrilor
UNCJR nr.4 din 04.06.2010;Prevederilor art. 7 din Statutul Uniunii Nationale a Consiliilor Judeţtene din Româania, precum şi cu Hotărârea
nr.97/1999 privind aderarea Consiliului Judeţean Valcea la Uniunea Naţionala a Consiliilor Judeţtene din Romania
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• art. 7 lit.a) şi art.11 lit.c) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia, prevăzut în Anexa nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 172/31.10.2007 privind asocierea Judeţului Vâlcea cu Judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Olt în vederea înfiinţării
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 59/30.10.2008,
În temeiul prevederilor art. 97 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă plata unor contribuţii/ei/cotizaţiei datorate de Consiliul Judeţean Vâlcea, pentru anul 2015, după cum urmează:
-4- 61.164,60 61.165 lei67.041,81 lei reprezentând cotizaţia anuală a Consiliului Judeţean Vâlcea la Uniunea Naţională a Consiliilor
Judeţene din România;.lei.
-5 5.000 lei reprezentând cotizaţia anuală a Consiliului Judeţean Vâlcea la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunicare Intercomunitară Sud
Vest Oltenia.
Art. 2. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea,şi Asociaţia Naţională a lorUniunea Uniunii Naţională Naţionale a Consiliilor Judeţene din România , şi
Asociaţia Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunicare Intercomunitară „Sud Vest Oltenia”, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va
asigura publicarea acestuia acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 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 30 voturi pentru, 0 împotrivă şi
0 abţineri.
p.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI ,
Constantin DIRINEA

RRâmnicu Vâlcea,
Nr. 28 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni, din
totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.491 din 20 ianuarie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.492 din 20 ianuarie 2015, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.68 din 19 ianuarie 2015, prin care Serviciul Public Judeţean de Pază
Vâlcea a înaintat documentaţia pentru majorarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de pază;
În conformitate cu prevederile art.20 din Legea nr.371/2004, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu modificările
şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.1091/2014, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi ale
art.30 şi art.36 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.148 din 28 noiembrie 2013;
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 tariful lunar pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea, în sumă de 1.874
lei/agent de securitate/lună, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Horărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.24 din 28 martie
2014, privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea.
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Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice, precum şi
Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 coroborate cu cele ale art. 45 alin. (2) lit. c) 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. 29 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
H O TĂ R Â R E
privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă şi a regimului de salarizare a membrilor
Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională a copiilor, elevilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni din
totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr. 253 din 8 ianuarie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 254 din 8 ianuarie 2015, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea nr. 1910 din 16 decembrie 2014, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr. 13405 din 16 decembrie 2014.
În conformitate cu prevederile art.32 şi art.33 din Metodologia privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea
profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului nr. 6552/2011 şi cele ale art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 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,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 (1) Se stabileşte cuantumul indemnizaţiei de şedinţă, pentru membrii Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională a copiilor, elevilor şi
tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale pentru şedinţele ordinare în sumă de 0,5% din indemnizaţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea.
(2) Salarizarea membrilor Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională a copiilor, elevilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale se
stabileşte în regim de indemnizaţie de şedinţă.
(3) Plata pentru indemnizaţia membrilor Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională a copiilor, elevilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale
speciale se realizează prin Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea din bugetul propriu al judeţului.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Administraţie Locală,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 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 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. 30 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
H O TĂ R Â R E
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Comisia de Orientare Şcolară
şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni din
totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.251 din 8 ianuarie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 252 din 8 ianuarie 2015, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de procesul verbal al comisiei de validare;
Văzând adresa Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea nr. 1323 din 10 septembrie 2014, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr. 13405 din 10 septembrie 2014;
În conformitate cu prevederile art.32 lit. „d” şi art.33 din Metodologia privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi
orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului nr.6552/2011 şi cele ale art.91 alin. (5) lit. „a” pct.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,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Doamna profesor Monceanu Elena Manuela, se desemnează ca reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Comisia de Orientare
Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea.
Art.2 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 46 din 30 martie 2012, privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Judeţean Vâlcea în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Administraţiei Locale,
Direcţiei Generale Economice, Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 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 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. P R E Ş E D I N T E,
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VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 31 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
H O TĂ R Â R E
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea
în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni din
totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr. 249 din 8 ianuarie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 250 din 8 ianuarie 2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de procesul verbal al comisiei de validare;
Văzând adresa Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea nr. 1911 din 16 decembrie 2014, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr. 19396 din 16 decembrie 2014:
În conformitate cu prevederile art. 2, art.6, art.15, art.12 alin. (2) şi (3) şi art.13 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor
judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Ordinul Ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5555/2011, ale art.96 alin. (6), art. art. 99 alin. (5) şi art. 110 alin. (3) şi art.112 alin.(3) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale art.11 alin.(1) din Metodologia aprobată prin Ordinul Ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014 ;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Domnul profesor Faităr Cristian Cosmin, se desemnează ca reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea.
Art.2 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.167 din 19 decembrie 2011, privind numirea reprezentantului Consiliului
Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Administraţie Locală,
Direcţiei Generale Economice, Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 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 prevederile art.98 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 17 voturi pentru, 12 voturi împotrivă şi 1 abţinere.
p. P R E Ş E D I N T E,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 32 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
H O TĂ R Â R E
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliile de Administraţie ale
Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni şi Liceului Tehnologic Special nr. 1 Bistriţa
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, la care participă un număr de 29 consilieri judeţeni din
totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr. 247 din 8 ianuarie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 248 din 8 ianuarie 2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de procesul verbal al comisiei de validare;
Văzând adresa Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni nr. 1987 din 24 septembrie 2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea
sub nr. 14289 din 26 septembrie 2014 şi adresa Liceului Tehnologic Special nr. 1 Bistriţa nr.2010 din 19 august 2014, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr. 11879 din 19 august 2014;
1
În conformitate cu prevederile art.12 alin.(7), art.96 alin.(6), art. 96 alin. (2 ) lit. b), art. 96 alin. (7), art. 110 alin. (3) şi art. 112 alin. (3) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (2) lit. b), art. 5 alin. (1) şi (2), art. 10 alin. (2), art.11 alin.(1)
art. 15 alin. (1) din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,
aprobată prin Ordinul Ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014 şi cele aleart. 91 alin. (5) lit. „a” pct.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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni următorii:
- Domnul Rotaru Tudor Ionuţ; cu un număr de 15 voturi pentru, 12 voturi împotrivă şi 0 abţineri
- Domnul Barbu Alexandru, cu un număr de 15 voturi pentru, 12 voturi împotrivă şi 0 abţineri
Art.2 Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Special nr. 1 Bistriţa următorii:
- Domnul Chiriţă Nicolae, cu un număr de 15 voturi pentru, 12 voturi împotrivă şi 0 abţineri
- Domnul Roşu Petre, cu un număr de 15 voturi pentru, 12 voturi împotrivă şi 0 abţineri
Art.3 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 124 din 29 octombrie 2010, privind numirea reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Vâlcea ca membri în Consiliile de Administraţie ale Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni şi Centrului Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă Bistriţa îşi încetează aplicabilitatea.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Administraţie Locală,
Direcţiei Generale Economice, Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni, Liceului Tehnologic Special nr. 1 Bistriţa, precum şi persoanelor
prevăzute la art.1 şi art.2, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(5) coroborate cu prevederile art.98 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 27 voturi valabil exprimate şi 2 voturi nule.
p. P R E Ş E D I N T E,
VICEPREŞEDINTE
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Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 33 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în
Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni din
numărul total de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.241 din 8 ianuarie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.242 din 8 ianuarie 2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de Procesul-verbal al Comisiei de validare privind constatarea rezultatului votului secret;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’f’’ din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu cele ale art.287 din Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Domnul Petrescu Remus, consilier judeţean, se desemnează în calitatea de reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de
Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea.
Art.2 Pe data prezentei îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.102 din 28 iulie 2011, privind
desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice, Casei de
Asigurări de Sănătate 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.98, coroborate cu cele ale art.45, alin.(5) 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. P R E Ş E D I N T E
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 34 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului asigura ilor
în Adunarea Reprezentan ilor, organ de conducere al Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, la care participă un număr de 29 consilieri judeţeni din
totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribu ii de pre edinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.306 din 08.01.2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.307 din 08.01.2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate, nr. P 6104 din 28.07.2014, înregistrată la Consiliul Jude ean Vâlcea sub nr.11121 din 31.07.2014;
Ţinând cont de Procesul-verbal al Comisiei de validare privind constatarea rezultatului votului secret;
În conformitate cu prevederile art.273, alin.(1) lit.’’a’’ din Legea privind reforma în domeniul sănătă ii, nr.95/2006, cu modificările i
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.91. alin.(1), lit.”f”,alin.(5), lit.”a”, pct.3 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 Gheorghe Folea, consilier judeţean, se desemnează în calitate de reprezentant al asigura ilor în Adunarea Reprezentan ilor,
organ de conducere al Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate.
Art.2 Pe data prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Jude ean Vâlcea nr.47 din 30.03.2007, privind
desemnarea unui reprezentant al Consiliului Jude ean Vâlcea în Adunarea Reprezentan ilor Casei Na ionale de Asigurări de Sănătate.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Casei
Na ionale de Asigurări de Sănătate, precum i persoanei prevăzute la art.1, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 coroborate cu cele ale art.45 alin.(5) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi pentru, 13 voturi împotrivă şi 1 abţinere.
p. P R E Ş E D I N T E,
VICEPRE EDINTE,
Gheorghe PĂSAT
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 35 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
HOTÂRĂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în
Consiliul consultativ al Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti
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Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, la care participă un număr de 29 consilieri judeţeni din
totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.1.013 din 21 ianuarie 2015;
Luând în consideraţie Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.1.014 din 21 ianuarie 2015, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de procesul – verbal al comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”d” şi alin.(5), lit.”a”, pct.2 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.3, alin.(2) şi alin.(3), lit.”a” din Normele privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de
asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.412/2003 şi ale art.12, alin.(5) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a
Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.141 din 31 octombrie 2011;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Domnul Stanciu Gheorghe, se desemnează ca reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul consultativ al Centrului de
Asistenţă Medico – Socială Lădeşti.
Art.2 Pe data prezentei, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.148 din 31 octombrie 2011, privind
desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul consultativ al Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, structurilor funcţionale din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti, 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 16 voturi pentru, 12 voturi împotrivă şi 1 abţineri.
p. PREȘEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 36 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDE EAN VÂLCEA
HOTÂRĂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Memorialului „Nicolae Bălcescu”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, la care participă un număr de 29 consilieri judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.1.086 din 22 ianuarie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.1.087 din 22 ianuarie 2015, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de procesul – verbal al comisiei de validare;
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 art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Domnul Predescu Cătălin, profesor, se desemnează ca reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al
Memorialului „Nicolae Bălcescu”.
Art.2 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.
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 16 voturi pentru, 12 voturi împotrivă şi 1 abţinere .
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 37 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTÂRĂRE
privind numirea Consiliului de Administraţie al Memorialului „Nicolae Bălcescu”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, la care participă un număr de 29 consilieri judeţeni din
totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.1.088 din 22 ianuarie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.1.089 din 22 ianuarie 2015, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de procesul – verbal al comisiei de validare;
Vâzând Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.150 din 30 decembrie 2014, privind numirea managerului interimar la Memorialul Nicolae
Bălcescu, precum şi Decizia Directorului Memorialului „Nicolae Bălcescu” nr.42 C din data de 21 ianuarie 2015, privind numirea membrilor
Consiliului 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, ale art.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 şi cele ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.37 din 30 ianuarie 2015,
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Memorialului „Nicolae Bălcescu”;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
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Art.1 Se numeşte Consiliul de Administraţie al Memorialului „Nicolae Bălcescu”, în următoarea componenţă:
1. Dumitru Antonie Chelcea
- Manager interimar, Memorialul “Nicolae Bălcescu”
- Preşedinte
cu un număr de 24 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
2. Elena Ramona Bădălan
- Economist, Memorialul “Nicolae Bălcescu”
- Membru
cu un număr de 24 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
3. Ionuţ Săraru
- Muzeograf, Memorialul “Nicolae Bălcescu”
- Membru
cu un număr de 23 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
4. Gheorghe Dumitraşcu
- Reprezentantul societăţii civile, Secretar general al Forumului Cultural al Râmnicului
- Membru
cu un număr de 24 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
5. Cătălin Predescu
- Reprezentantul Consiliului Judeţean Vâlcea
- Membru
cu un număr de 23 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
Art.2 Pe data adoptării prezentei, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.83 din 31 mai 2007, privind
numirea Consiliul de Administraţie al Memorialului „Nicolae Bălcescu”, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 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 persoanelor 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.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 38 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ’’APA VÂLCEA’’
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, 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.756 din 16 ianuarie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub nr.757 din 16 ianuarie 2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ’’APA VÂLCEA’’ nr. 26 din 16.01.2015, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 864 din 19.01.2015;
Ţinând cont de Procesul-verbal al Comisiei de validare referitor la rezultatul votului secret privind desemnarea reprezentantului judeţului
Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ’’APA Vâlcea’’;
În conformitate cu prevederile art.11, art.91 alin.(1) lit.’’d’’ şi ’’e’’ şi ale art. 92 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art.14 alin.(1) şi (2) din Statutul cadru al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice
pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, prevăzut în Anexa 4 la Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului
constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.5 alin.(2) lit.’’j’’, art.14 alin.(1) şi (3), art.16 alin.(3) lit.’’d’’, art.17 alin.(2), lit.’’c’’ pct.2 şi art.21 alin.(1)
din Statutul Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitară ’’APA VÂLCEA’’, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.201 din 19.12.2007, privind asocierea judeţului Vâlcea cu municipiile, oraşele şi unele comune din judeţul Vâlcea în vederea
înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ’’APA VÂLCEA’’, cu modificările şi completările ulterioare;
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 Vieru, consilier judeţean, se desemnează în calitatea de reprezentant al judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ’’APA Vâlcea’’.
Art.2 Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.121 din 21.08.2013, privind aprobarea trecerii la un sistem de tarif unic pentru
serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare, pe întreaga arie de operare a S.C. APAVIL S.A. Vâlcea - operator regional, se modifică şi va
avea următorul cuprins :
’’Art.2 Se mandatează domnul Gheorghe Vieru, reprezentantul judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ’’APA VÂLCEA’’, să aprobe stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi
canalizare propuse de operatorul regional S.C. APAVIL S.A. Vâlcea. ’’
Art.3 Pe data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile art.4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.201 din 19.12.2007,
privind asocierea judeţului Vâlcea cu municipiile, oraşele şi unele comune din judeţul Vâlcea în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ’’APA VÂLCEA’’, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Administraţie Locală,
Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA
VÂLCEA”, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea 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.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 15 voturi pentru, 12 voturi împotrivă şi 2 abţineri.
p.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 39 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Jude ului Vâlcea în cadrul Adunării Generale a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea
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Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, la care participă un număr de 29 consilieri judeţeni din numărul total de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepre edintelui cu atribu ii de Pre edinte din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 1132 din
23.01.2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr. 1133 din 23.01.2015, precum i avizele
comisiilor de specialitate.
inând cont de procesul-verbal al comisiei de validare.
În conformitate cu art. 11, alin. (1) şi (2), art. 12 şi art. 13 din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările
ulterioare, cu art. VII din Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea şi cu art. 16 din
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea;
În temeiul art. 91, alin. (1) lit. e), alin. (5), lit. a), pct.8, alin. (6), lit. c) şi art. 97 alin. (1) din Legea administra iei publice locale nr. 215/200,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Domnul Victor - George Popescu, consilier jude ean se desemnează reprezentant al jude ului în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea.
Art.2. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea i direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea
pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 98 coroborate cu cele ale art. 45 alin. (5) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu un număr de 15 voturi pentru, 12 voturi împotrivă şi 2 abţineri.
p. PRE EDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 40 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea domnului Gheorghe Păsat, Vicepre edinte cu atribu ii de Pre edinte,
ca reprezentant al Jude ului Vâlcea în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, la care participă un număr de 29 consilieri judeţeni din numărul total de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepre edintelui cu atribu ii de Pre edinte din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 1127 din
23.01.2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr. 1128 din 23.01.2015, precum i avizele
comisiilor de specialitate.
inând cont de procesul-verbal al comisiei de validare.
În conformitate cu art. 11, alin. (1) şi (2), art. 12 şi art. 13 din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu art. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia;
În temeiul art. 91, alin. (1) lit. e), alin. (5), lit. a), pct.8, alin. (6), lit. c) şi art. 97 alin. (1) din Legea administra iei publice locale nr. 215/200,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Domnul Gheorghe Păsat, Vicepre edinte cu atribu ii de Pre edinte, se desemnează ca reprezentant al Jude ului Vâlcea în cadrul
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.
Art.2. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Consiliului pentru Dezvoltare Regională
Sud-Vest Oltenia, direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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. 98 coroborate cu cele ale art. 45 alin. (5) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu un număr de 22 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 1 abţinere.
p. PRE EDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 41 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea domnului Gheorghe Păsat, Vicepre edinte cu atribu ii de Pre edinte,
ca reprezentant al Jude ului Vâlcea în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30 ianuarie 2015, la care participă un număr de 29 consilieri judeţeni din
numărul total de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepre edintelui cu atribu ii de Pre edinte din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 1129 din 23.01.2015 ;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr. 1130 din 23.01.2015, precum i avizele
comisiilor de specialitate. inând cont de procesul-verbal al comisiei de validare.
În conformitate cu art. 11, alin. (1) şi (2), art. 12 şi art. 13 din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu art. VIII din Actul constitutiv al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia şi cu art. 35, alin. (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia;
În temeiul art. 91, alin. (1) lit. e), alin. (5), lit. a), pct.8, alin. (6), lit. c) şi art. 97 alin. (1) din Legea administra iei publice locale nr. 215/200,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
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Art.1. Domnul Gheorghe Păsat, Vicepre edinte cu atribu ii de Pre edinte, se desemnează ca reprezentant al Jude ului Vâlcea în cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia.
Art.2. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Sud-Vest Oltenia i direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 98 coroborate cu cele ale art. 45 alin. (5) 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 1 abţinere.
p. PRE EDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 42 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea, aprobată prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.20 din 14 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, 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.1072 din 22 ianuarie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub nr.1073 din 22 ianuarie 2015, precum
şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.14874/R
din 11 decembrie 2014, adresa Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vâlcea, înregistrată sub nr.23 din 5 ianuarie 2015, precum şi
adresa Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea, înregistrată sub nr.909/R din 22.01.2015 ;
Ţinând cont de Procesul- verbal al Comisiei de validare privind constatarea rezultatului votului secret;
În conformitate cu prevederile art.104 din Legea nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu ale art.4 şi art.5 alin.(2) lit.”a” şi ‘’d’’ din Hotărârea Guvernului nr.1437/2004, privind organizarea şi metodologia de
funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Pe data prezentei hotărâri, domnului Nicolae Popescu îi încetează calitatea de membru în Comisia pentru Protecţia Copilului Vâlcea.
Art.2 Începând cu aceeaşi dată, doamna Cristina – Cora Pîrvu, Director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vâlcea,
se numeşte în calitatea de membru în Comisia pentru Protecţia Copilului Vâlcea.
cu un număr de 24 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 0 abţineri;
Art.3 Pe data prezentei hotărâri, domnului Ion Bratu îi încetează calitatea de membru în Comisia pentru Protecţia Copilului Vâlcea.
Art.4 Începând cu aceeaşi dată, doamna Raluca Georgescu, medic specialist pediatrie, reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea,
se numeşte în calitatea de membru în Comisia pentru Protecţia Copilului Vâlcea.
cu un număr de 28 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 0 abţineri
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Administraţie Locală,
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vâlcea, Direcţiei de
Sănătate Publică Vâlcea, precum şi persoanelor prevăzute la art.1 - 4, 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 ale art.98 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
p.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 43 din 30 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de Iustin Predescu, Daniela Oteşanu, Marius – Eugen Andronie şi
Eugen – Costin Mihalache, împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.117 din 28 noiembrie 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015, 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 Județean Vâlcea, sub nr.19.772 din 16 ianuarie 2015,
formulată de Iustin Predescu, Daniela Oteşanu, Marius – Eugen Andronie şi Eugen – Costin Mihalache referitoare la revocarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.117 din 28 noiembrie 2014, privind mandatarea reprezentantului 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;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare și cele ale art. 2 alin.(1) lit.j) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 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 Județean Vâlcea sub nr.19.772 din 23 decembrie 2014, formulată de Iustin
Predescu, Daniela Oteşanu, Marius – Eugen Andronie şi Eugen – Costin Mihalache, împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.117 din 28
noiembrie 2014, privind mandatarea reprezentantului 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.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Generale Administraţie Locală,
S.C. ’’CET GOVORA’’ S.A. Râmnicu Vâlcea şi persoanelor 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 alin.(1) 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 0 abţineri.
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p. P R E Ş E D I N T E,
VICEPREȘEDINTE
Gheorghe Păsat
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 44 din 30 ianuarie 2015

DISPOZIŢII
ALE
PREŞEDINTELUI
CONSILIULUI JUDEŢEAN
VÂLCEA
(ianuarie)

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
00
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă extraordinară în data de 13 ianuarie 2015, ora 10
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Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(2) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE:
00
Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă extraordinară, în data de 13 ianuarie 2015, 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 a şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei, urmărind pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
p. P R E Ş E D I N T E,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 5 din 9 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr. 422 din 12.01.2015, prin care se propune emiterea
unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor 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.
p.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 11 din 14 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
00
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă extraordinară în data de 16 ianuarie 2015, ora 9
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(2) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE:
00
Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă extraordinară, în data de 16 ianuarie 2015, ora 9 , care se va desfăşura în sediul
Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei, urmărind pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
p. P R E Ş E D I N T E,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 16 din 14 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr.521 din 13.01.2015, prin care se propune emiterea a
două certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor 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.
p.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
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SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 17 din 14 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
- PREŞEDINTE DISPOZIŢIE
00
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 30 ianuarie 2015, ora 10
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al 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 şi completările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE:
00
Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 30 ianuarie 2015, 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. 31 din 23 ianuarie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două autorizaţii de construire în regim de urgenţă şi a unui certificat de urbanism
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 1432 din 28.01.2015, prin care se propune emiterea a
două autorizaţii de construire în regim de urgenţă şi a unui certificat de urbanism ;
În conformitate cu prevederile art. 7 alin.16 şi art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991,
republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emit
următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două autorizaţii de construire în regim de urgenţă, prevăzute în Anexa nr.1.
Art. 2 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în Anexa nr. 2.
Art. 3 Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
p.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 36 din 29 ianuarie 2015
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CONSILIUL JUDE EAN VÂLCEA

Anexa la Dispozi ia Nr. 11 din 14 ianuarie 2015
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

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

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize i acorduri
pentru autoriza ia
de construire

1

2

3

4

5

6

7

12
luni

Protec ia mediului ; - Aviz Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea Serviciul Poliţiei Rutiere 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

1

Consiliul
Judeţean
Vâlcea

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

'' Refacere platformă drum,
şanturi şi podeţe pe DJ 676
B Glăvile-Oleanca- Lădeşti,
km 8+000-12+500''

comuna Lădeşti

p. Pre edinte,
Vicepresedinte,
Gheorghe Pasat
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 17 din 14 ianuarie 2015
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...

Interval: 2 - 3

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

1

2

3

4

5

6

7

Com. Ioneşti, Sat
Marcea, Punctul
Prodăneşti, C.P.
247270

12
luni

Alimentare cu apă ; Alimentare cu energie electrică ; Protecția mediului ; - Aviz Sistemul
de Gospodărire a Apelor Vâlcea - Aviz A.N.I.F. - Sucursala Teritorială Dunăre - Olt Unitatea de administrare Vâlcea. - Aviz administartori reţele : (petrol, gaze naturale, etc.
existente în zonă) - Acord vecini exprimat în formă autentică ( dacă în timpul execuţiei
lucrărilor, funcţionării staţiei de concasare li se afectează proprietatea) - Referat verificare
conform Legii nr. 10/1995, republicată - Studiu geotehnic - Aviz Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea pentru scoaterea terenului din circuitul agricol şi Decizia
Direcţiei pentru Agricultură Vâlcea, privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol. - Plan
de încadrare în zonă întocmit conform P.U.G.-lui aprobat al Comunei Ioneşti şi plan de
situaţie întocmit pe suport topografic vizate de către O.C.P.I. Vâlcea.

12
luni

Protecția mediului ; - Aviz Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale - Aviz de
Gospodărire a Apelor Vâlcea - Aviz adiministrator drum de acces la exploatare - 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 - Deviz evaluare lucrări

1

S.C. Remservice
S.R.L.

Măciuca, Sat
Oveselu judet
Vâlcea, C.P.
247345

Staţie de spălare sortare agregate
minerale şi Staţie concasare
sortare piatră, Comuna Ioneşti,
Judeţul Vâlcea

2

Administraţia Bazinală
de Apă Olt (prin
împuternicit S.C.

Rm. Vâlcea jud
Vâlcea, Str.
Remus Bellu,
Nr. 6

,,Decolmatarea prin îndepărtarea
Com. Lădeşti,
materialului aluvionar pentru
Sat Păsculeşti
asigurarea scurgerii optime în albie pe
pârâul Cerna, situat în com Lădeşti, sat
Păsculeşti, judeţul Vâlcea”

REMSERVICE SRL),

p. Pre edinte,
Vicepresedinte,
Gheorghe Pasat
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Anexa Nr. 1 la Dispoziția Nr. 36 din 29 ianuarie 2015
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 1 - 2
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată
execuție

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Comuna Nicolae Bălcescu

Nicolae Bălcescu, Sat
Rotărăşti judet Vâlcea

Refacere şi consolidare DC 32A Şerbăneasa - Gâltofani, km
3+900, comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea

1.006.801

comuna Nicolae Bălcescu, Sat
Şerbăneasa

12
luni

Regim de
Urgență

2

Comuna Nicolae Bălcescu

Nicolae Bălcescu, Sat
Rotărăşti judet Vâlcea

Refacere şi consolidare DC 33 Rotărăşti - Corbi, pct. "La
izvoare", sat Corbii din Vale, com Nicolae Bălcescu, jud. Vâlcea.

1.132.470

comuna Nicolae Bălcescu, Sat
Corbii din Vale

12
luni

Regim de
Urgență

p.Președinte,
Vicepreşedinte,
Gheorghe Pasat

CONSILIUL JUDE EAN VÂLCEA

Anexa Nr. 2 la Dispoziția Nr. 36 din 29 ianuarie 2015
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

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

Solicitant

Adresa
solicitant

1

2

3

S.N.T.G.N.
TRANSGAZ S.A.
MEDIAŞ prin S.C.
ELECTROVÂLCEA
S.R.L.

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

1

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize i acorduri
pentru autoriza ia
de construire

5

6

7

com Laloşu,
Sat Laloşu,
C.P.
247280

12
luni

Alimentare cu energie electrică ; Protec ia mediului ; - Aviz Administrator drum judeţean - Aviz S.C.Conpet S.A. dacă lucrările
propuse se execută în zona de siguranţă a instalaţiilor operatorului de transport menţionat - Acorduri proprietari terenuri în
conformitate cu prevederile legale, pentru acces şi realizarea lucrărilor propuse prin proiect( dacă se afectează proprietăţi
private) - Planul de situaţie şi planul de încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea - Referat verificator proiecte conform Legii 10 /1995, republicată - Deviz evaluare lucrări

Denumirea Amplasalucrării
ment
4
,,Staţie de
protecţie
catodică
Laloşu "

p.Președinte,
Vicepreşedinte,
Gheorghe Pasat
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