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HOTĂRÂRI
HOTĂRÂREA nr. 77 din 31 mai 2016 privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei
obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea finanţate parţial sau integral din Bugetul propriu al
judeţului Vâlcea şi a Bugetelor unor instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2016
HOTĂRÂREA nr. 78 din 31 mai 2016 privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a
Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Bugetului împrumuturilor
interne, pe perioada 1 ianuarie – 31 martie 2016
HOTĂRÂREA nr. 79 din 31 mai 2016 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016 al
Societăţii Comerciale SERVCET S.A Râmnicu Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 80 din 31 mai 2016 privind privind stabilirea normativelor de cheltuieli care privesc dotarea cu
mijloace de transport şi consumul de carburanţi pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 81 din 31 mai 2016 privind aprobarea Monografiei economico – militare a judeţului Vâlcea, pentru
perioada 2016 - 2019
HOTĂRÂREA nr. 82 din 31 mai 2016 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
HOTĂRÂREA nr. 83 din 31 mai 2016 privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Vâlcea,
în domeniul public al comunei Perişani, judeţul Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 84 din 31 mai 2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.30 din 28.02. 2013
HOTĂRÂREA nr. 85 din 31 mai 2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici faza „Studiu de
fezabilitate” pentru obiectivul de investiţii „Consolidare şi refacere DJ 656 Olăneşti – Comanca – Tisa,
km.0+000 – 8+874 (platformă drum, ziduri de sprijin, podeţe)”, judeţul Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 86 din 31 mai 2016 privind aprobarea cofinanţării proiectului „Consolidare şi refacere DJ 656
Olăneşti – Comanca - Tisa, km 0+000 – 8+874” ce se implementează prin Programul naţional de dezvoltare
locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
HOTĂRÂREA nr. 87 din 31 mai 2016 privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea
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HOTĂRÂREA nr. 88 din 31 mai 2016 privind modificarea anexei nr.II.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.149 din 28 noiembrie 2013, privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRÂREA nr. 89 din 31 mai 2016 privind aprobarea convenţiei de parteneriat încheiată de Consiliul
Județean Vâlcea – Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Vâlcea cu Organizația Națională
‘’Cercetașii României’’- Grupul de Inițiativă ‘’Radu de la Afumați’’ Râmnicu Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 90 din 31 mai 2016 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acţionarilor la S.C. ’’Expo Nord - Oltenia’’ şi aprobarea Contractului de mandat al acestuia
HOTĂRÂREA nr. 91 din 31 mai 2016 privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioadă de 3 luni, a
funcţiei publice de conducere de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea,
de către doamna Brănescu Mihaela - Gabriela, consilier, gradul profesional superior
HOTĂRÂREA nr. 92 din 31 mai 2016 privind aprobarea Protocolului de cooperare între Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă ‘’General Magheru ‘’ al Judeţului Vâlcea şi Consiliul Judeţean Vâlcea - Serviciul Public
Judeţean Salvamont - Salvaspeo Vâlcea, în domeniul organizării activităţii de intervenţie în situaţii de
urgenţă generate pe teritoriul judeţului Vâlcea
DISPOZIŢII
Dispoziţia nr. 216 din 05.05.2016 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei
NEGOIŢĂ ELENA-CRISTINA În HOINOIU
DISPOZIŢIA nr. 217 din_05.05.2016 privind emiterea unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 220 din 12 Mai 2016 privind emiterea unei autorizaţii de construire
DISPOZIŢIA nr. 221 din 13 .05.2016 privind emiterea unei autorizaţii de construire
DISPOZIŢIA nr. 223 din 13.05.2016 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
domnului Ciucă-Ciolacu Florian-Dumitru În Ciucă
DISPOZIŢIA nr. 225 din 13.05.2016 privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui domnului Iliescu Romeoo în Romeo
DISPOZIŢIA nr. 228 din17.05.2016 privind emiterea a două certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 243 din 24.05.2016 privind emiterea a două autorizaţii de construire
DISPOZIŢIA nr. 245 din 25.05.2016 privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data
de 31 mai 2016, ora 900
DISPOZIŢIA nr. 248 din26.05.2016 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
domnului MINA FLORIN-ALEXANDRU în DOBRIN
DISPOZIŢIA. nr. 249 din 26.05.2016 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului Mina
Filip-Ioan În Dobrin
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii
ale Consiliului Judeţean Vâlcea finanţate parţial sau integral din Bugetul propriu al judeţului Vâlcea
şi a Bugetelor unor instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2016
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2016, la care participă un număr de 31
consilieri judeţeni din totalul de 31în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată la nr.8383 din 24 mai 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.8384 din 24 mai 2016,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.2, alin.(2) şi (6) din Ordonanţa Guvernului nr.82/2001, privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art.2, alin.(5), coroborate cu ale art.2, alin.(1), lit.”a” din Hotărârea Guvernului
nr.979/2015, privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev,
a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor proaspete, a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe proaspete, a bugetului
aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul
programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2015-2016;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. (1) Se rectifică Bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.3 din 29 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexelor nr.1 şi 2.
(2) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2016, privind rectificarea bugetului propriu al judeţului
Vâlcea, potrivit alin.(1) este prevăzută în anexele nr. 2.1 - 2.4.
Art.2 (1) Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, ale Consiliului
Judeţean Vâlcea, pe anul 2016, potrivit anexei nr.3.
(2) Se rectifică Lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul
local, ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2016, potrivit anexei nr.3.a.
Art.3 Se rectifică Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, pe anul
2016, potrivit anexelor nr.4, 4.1, 5 şi 5.1.
Art.4 Se aprobă repartizarea pe culte a numărului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2016, potrivit anexei nr.6.
Art.5 Se rectifică Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2016, potrivit
anexelor nr.7, 7.1 – 7.9.
Art.6 Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.4, 3, 3a, 4, 4.1, 5, 5.1 şi 6, 7, 7.1 – 7.9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Economice, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor
ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30
voturi pentru, din care 8 consilieri judeţeni au votat hotărârea cu excepţia pct.8 - Zona 4 Călimăneşti, din anexa nr.7.1, 0
voturi împotrivă, iar domnul consilier judeţean Remus Grigorescu nu a participat la vot .
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 77 din 31 mai 2016
NOTĂ: Anexele nr. 1, 2, 2.1 – 2.4, 3, 3a, 4, 4.1, 5, 5.1 şi 6, 7, 7.1 – 7.9 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea
www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetelor instituţiilor publice
finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Bugetului împrumuturilor interne,
pe perioada 1 ianuarie – 31 martie 2016
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2016 la care participă un număr de 31
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 sub nr.7439 din 5 mai 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.7440 din 5 mai 2016,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
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În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) şi alin.(13) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare şi cele ale Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor şi Ministrului Finanţelor
1
Publice, nr.244/2651/2010, pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art.14, alin.(7), ale art.57, alin.(2 ) şi
1
ale art.76 , alin.(1) lit. e) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă execuţia Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, pe perioada 1 ianuarie – 31 martie 2016, potrivit anexei nr.1.
Art.2 Se aprobă execuţia Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe perioada 1
ianuarie – 31 martie 2016, potrivit anexei nr.2.
Art.3 Se aprobă execuţia Bugetului împrumuturilor interne, pe perioada 1 ianuarie – 31 martie 2016, potrivit anexei nr.3.
Art.4 Se aprobă situaţia indicatorilor privind execuţia Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, pe perioada 1 ianuarie – 31
martie 2016, potrivit anexei A.
Art.5 Anexele nr.1, 2, 3 şi A fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale
Economice, precum şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor
ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu cele ale art. 98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30
voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul consilier judeţean Remus Grigorescu nu a participat la vot .
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 78 din 31 mai 2016
NOTĂ: Anexele nr.1, 2, 3 şi A pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte,
secţiunea hotarari adoptate
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. SERVCET S.A Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2016, la care participă un număr de 28
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.7733 din 12 mai 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.7734 din 12 mai 2016,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa Societăţii Comerciale SERVCET S.A. Râmnicu Vâlcea, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea
sub nr.4743/R din data de 7 aprilie 2016;
În conformitate cu prevederile art.54 din Legea nr.339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2016, ale art.1, lit.”c” şi art.4, alin.(1), lit.”c”
din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.20/2016, privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi
cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă bugetul Societăţii Comerciale SERVCET S.A. Râmnicu Vâlcea, potrivit anexelor nr.1 – 5, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Economice, Societăţii Comerciale SERVCET S.A. Râmnicu Vâlcea, precum şi Societăţii CET GOVORA S.A. Râmnicu
Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit. “a”, coroborate cu prevederile
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 23 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 4 abţineri, iar domnul consilier judeţean Ion Belciu nu a participat la vot.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 79 din 31 mai 2016
NOTĂ: Anexele nr.1 – 5 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea
hotarari adoptate
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind privind stabilirea normativelor de cheltuieli care privesc dotarea cu mijloace de transport şi consumul de
carburanţi pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2016, la care participă un număr de 28
consilieri judeţeni, din totalul de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.5064 din 25 martie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat sub nr.5065 din 25 martie 2016,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
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 și cele ale art.1 alin.(2) și alin.(5) din Ordonanței
Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile
publice 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 stabilesc normativele de cheltuieli care privesc dotarea cu mijloace de transport şi consumul de carburanţi pentru
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr.36 din 30.03.2012.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale
Economice, precum şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 28 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 80 din 31 mai 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Monografiei economico – militare a judeţului Vâlcea, pentru perioada 2016 - 2019
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2016, 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 sub nr.7785 din 12 mai 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.7786 din 12 mai 2016,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Vâlcea înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea
sub nr.7609 din 10 mai 2016;
În conformitate cu prevederile art.2, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.1174/2011, pentru aprobarea Instrucţiunilor
privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, coroborate
cu cele ale art.1, alin.(1), alin.(3) şi alin.(5), art.2, alin.(1) şi art.4, alin.(1) din Anexa la acest act normativ;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 (1) Se aprobă Monografia economico – militară a judeţului Vâlcea.
(2) Documentul prevăzut la art.1, alin.(1) se află la Direcţia Generală Administraţie Locală – Compartimentul
Cancelarie din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, consultarea acestuia făcându-se cu respectarea normelor legale privind
protecţia informaţiilor clasificate.
Art.2 Pe data adoptării prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.25 din 31 august
2012, privind aprobarea Monografiei economico – militară a judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale
Economice, Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale a Judeţului Vâlcea, precum şi Centrului Militar Judeţean Vâlcea,
în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi
în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 81 din 31 mai 2016
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 31 mai 2016, la care participă un număr de 28
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.8127 din 19 mai 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.8128 din 19 mai 2016, 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:
-poziţia nr.419, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum judeţean 651 – Păuşeşti Măglaşi (DN 64) – Deleni –
Mănăstirea Jgheaburi – Stoeneşti (DJ 646A)”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: îmbrăcăminte: asfalt; poduri
b.a. l=44m (4 buc.); L=12.260m (l medie = 11,027m), S=135.191mp; Adresa: Păuşeşti Măglaşi – Stoeneşti”.
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 28 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 82 din 31 mai 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Vâlcea,
în domeniul public al comunei Perişani, judeţul Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2016, la care participă un număr de 28
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.8228 din 20 mai 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice înregistrat la nr.8229 din 20 mai 2015, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al Comunei Perişani nr.32 din 22 aprilie 2016, privind acordul consiliului local de
trecere a imobilului „Clădire canton Perişani” din domeniul public al judeţului Vâlcea în domeniul public al comunei Perişani;
În conformitate cu prevederile art.9, alin.(3) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă trecerea imobilului „Canton Perişani” din domeniul public al judeţului Vâlcea, în domeniul public al
comunei Perişani, judeţul Vâlcea.
Art.2 Datele de identificare a bunului menţionat la art.1 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Pe data prezentei, se modifică în mod corespunzător poziţia nr.63 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 22
decembrie 1999, privind însuşirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare şi îşi
încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.32 din 25 martie 2004, privind darea în administrarea Consiliului Local al
Comunei Perişani a imobilului clădire „Canton” amplasat în comuna Perişani, judeţul Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Tehnice,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Consiliului Local al Comunei Perişani, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei,
şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3), coroborate cu ale art.98 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 28 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 83 din 31 mai 2016
NOTĂ: Anexa care face parte integrantă din hotărâre poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro,
submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.30 din 28 februarie 2013
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2016, la care participă un număr de 28
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.8304 din 23 mai 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.8305 din 23 mai 2016, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa Asociaţiei In Media Veritas” înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.8130 din 19 mai 2016;
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 şi ale art.49, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, 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.l Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.30 din 28 februarie 2013, privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei „In Media
Veritas”, a unor spaţii în suprafaţă de 165,73 mp, situate la etajul III în imobilul „Centrul Militar Judeţean” din strada Maior V. Popescu
nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea, se modifică după cum urmează:
Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.1 Se dau în folosinţă gratuită Asociaţiei „In Media Veritas”, pentru o perioadă de 5 ani, spaţiile în suprafaţă de
79,12 mp (birourile nr.64/3 şi nr.76), situate la etajul III în imobilul „Centrul Militar Judeţean” din strada Maior V. Popescu
nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea.”
Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.2 Spaţiile prevăzute la art.1 au datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”
Art.II Predarea – preluarea spaţiului pentru care Asociaţia „In Media Veritas” renunţă la dreptul de folosinţă gratuită, se va face pe
bază de protocol încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi asociaţie, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.III Durata pentru care spaţiile se dau în folosinţă gratuită Asociaţiei „In Media Veritas” se calculează de la data
adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.30 din 28 februarie 2013.
Art.IV Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Tehnice,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Asociaţiei „In Media Veritas”, 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 28 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 84 din 31 mai 2016
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici faza „Studiu de fezabilitate” pentru obiectivul de
investiţii „Consolidare şi refacere DJ 656 Olăneşti – Comanca – Tisa, km.0+000 – 8+874
(platformă drum, ziduri de sprijin, podeţe)”, judeţul Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2016, la care participă un număr de 28
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.8233 din 20 mai 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.8234 din 20 mai 2016, 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, ale art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.10, alin.(5) şi (7) din Normele metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.1851/2013, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.5, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.28/2008, privind aprobarea
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, 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) Se actualizează indicatorii tehnico – economici faza „Studiu de fezabilitate” pentru obiectivul de investiţii
„Consolidare şi refacere DJ 656 Olăneşti – Comanca – Tisa, km.0+000 – 8+874, (platformă drum, ziduri de sprijin, podeţe)”,
judeţul Vâlcea, prevăzuţi în anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.160 din 31 iulie 2015, potrivit anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Anexa la prezenta hotărâre înlocuieşte anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.160 din 31 iulie 2015.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Economice, Direcţiei Tehnice, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei
şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 85 din 31 mai 2016
NOTĂ: Anexa care face parte integrantă din hotărâre poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro,
submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanţării proiectului „Consolidare şi refacere DJ 656 Olăneşti – Comanca - Tisa,
km 0+000 – 8+874” ce se implementează prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin OUG nr. 28/2013
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2016, la care participă un număr de 29
consilieri judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată sub nr.8318 din 24 mai 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.8319 din 24 mai 2016,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare art.8, alin.(1) şi (3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 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 cofinanţarea obiectivului de investiţii „Consolidare şi refacere DJ 656 Olănești – Comanca - Tisa, km
0+000 – 8+874”, ce se implementează prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.28/2013, în sumă de 1.208.540 lei.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale
Economice, Direcţei Tehnice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit. “d”, coroborate cu cele ale art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 86 din 31 mai 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2016, la care participă un număr de 29
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.8406 din 25 mai 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub nr.8407 din 25
mai 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea;
Ţinând cont de adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea înregistrate la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.7034
din 27 aprilie 2016 şi 7034/R din data de 23 mai 2016;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.169, alin.(3), lit.”a” din Legea nr.95/2006, privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008,
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.15, lit.”a”, „b” şi „c” din Normele metodologice de aplicare a
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin
Hotărârărea Guvernului nr.56/2009 şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.70 din 30 iunie 2010;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.56 din 31 martie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu
Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, care cuprinde Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea.
Art.2 Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.56 din 31 martie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu
Anexa nr.2 la prezenta hotărâre, care cuprinde Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, pentru personalul
plătit de la bugetul de stat.
Art.3 Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Generale
Administraţie Locală, precum şi Spitalului Judeţean de Urgenţă 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, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 87 din 31 mai 2016
NOTĂ: Anexele 1 şi 2 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea
hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr.II.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.149 din 28 noiembrie 2013, privind
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2016, la care participă un număr de 29
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.8235 din 20 mai 2016;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat la nr.8236 din 20
mai 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea nr.23792 din 6 mai 2016,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.7583 din 10 mai 2016;
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, ale art.107, alin.(2), lit.”a” şi „b” din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi cele ale art.1, alin.(3), art.3, alin.(1) şi art.7, alin.(4), lit.”d” şi „g” din Regulamentul cadru de organizare şi
funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1434/2004, republicată;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.l Anexa nr.II.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.149 din 28 noiembrie 2013, privind aprobarea
organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.ll Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Administraţie Locală, precum şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire
a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site – ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru,
0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 88 din 31 mai 2016
NOTĂ: Anexa poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari
adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea convenţiei de parteneriat încheiată de
Consiliul Județean Vâlcea – Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Vâlcea cu Organizația Națională
‘’Cercetașii României’’- Grupul de Inițiativă „Radu de la Afumați’’ Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 31 mai 2016, 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.8300 din 23 mai 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administrație Locală și al Direcție Generale
Economice, înregistrat sub nr.8301 din 23 mai 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’e’’ şi alin.(6) lit.’’a’’ din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele pct.III din Anexa la Hotărârea nr.82 din 31 martie
2015, privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.7 din 29 ianuarie 2014;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă convenţia de parteneriat încheiată între Consiliul Județean Vâlcea – Centrul Național de Informare și
Promovare Turistică Vâlcea și Organizația Națională ‘’Cercetașii României’’- Grupul de Inițiativă ‘’Radu de la Afumați’’
Râmnicu Vâlcea, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se împuterniceşte domnul Gheorghe Păsat, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea cu atribuţii de
preşedinte să semneze convenţia de parteneriat în forma aprobată la art.1.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcției Generale
Programe și Relații Externe, Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Vâlcea și Organizației Naționale ‘’Cercetașii
României’’ - Grupul de Inițiativă ‘’Radu de la Afumați’’ Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) lit.f) și art.98 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 89 din 31 mai 2016
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor
la S.C. ’’Expo Nord - Oltenia’’ şi aprobarea Contractului de mandat al acestuia
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2016, la care participă un număr de 31
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.8168 din 19 mai 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.8169 din 19 mai 2016;
Văzând Procesul verbal al Comisiei de validare privind constatarea rezultatului votului secret;
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.’’Expo Nord-Oltenia’’, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.167 din 31 iulie 2015, coroborate cu ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale Legii societăţilor nr.31/1990, 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 Doamna Iuliana Moise, consilier judeţean, cetăţean român, având CNP-ul 2610123381277, născută în comuna
Lădeşti, judeţul Vâlcea, domiciliată în oraşul Călimăneşti, str. Aurel Vlaicu nr.3, judeţul Vâlcea, posesoare a C.I. , seria VX
nr.456666, eliberată de SPCJEP Vâlcea la data de 27.01.2012, se desemnează ca reprezentant al Judeţului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială ’’Expo Nord - Oltenia’’ S.A.
Art.2(1) Se aprobă Contractul de mandat, în baza căruia Judeţul Vâlcea va fi reprezentat în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea Comercială ’’Expo Nord - Oltenia’’ S.A., cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Se împuterniceşte domnul Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean
Vâlcea, 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 ’’Expo Nord - Oltenia’’ S.A.
Art.2 Se mandatează reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială
’’Expo Nord - Oltenia’’ S.A. să aprobe modificarea art.14 alin.(1) din Actul Constitutiv al societăţii, în sensul înlocuirii
reprezentantului Judeţului Vâlcea.
Art.3 Pe data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile art.3 din Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.37 din 11 martie 2011 şi prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.48 din 29 martie 2013.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale
Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Societăţii Comerciale ’’Expo Nord - Oltenia’’ S.A., Primăriei Oraşului
Călimăneşti, domnului Florea Mazilu – Mierluş, precum şi persoanei prevăzute la art.1, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar
doamna consilier judeţean Iuliana Moise nu a participat la vot .
La votarea art.1 au fost prezenţi 31 consilieri judeţeni, iar desemnarea reprezentantului Judeţului Vâlcea s-a adoptat
prin vot secret, 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,
1 vot nul, iar doamna consilier judeţean Iuliana Moise nu a participat la vot.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 90 din 31 mai 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioadă de 3 luni, a funcţiei publice de conducere
de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea,
de către doamna Brănescu Mihaela - Gabriela, consilier, gradul profesional superior
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 31 mai 2016 la care participă un număr de 31 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 sub nr.8439 din 25 mai 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat la nr.8440 din 25
mai 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.27953/2016;
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Văzând Avizul Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
nr. 3750695 din 25.05.2016, înregistrat la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 8088/R din 26.05.2016;
Luând în considerare Procesul-verbal al comisiei de validare privind constatarea rezultatului votului secret;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(2), lit.”e” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art.87, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”e” şi art.92, alin.(1), alin.(2) şi alin.(5) din
Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, 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 Începând cu data de 1 iunie 2016, doamna Brănescu Mihaela - Gabriela, consilier, gradul profesional superior, va
exercita cu caracter temporar funcţia publică de conducere de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Vâlcea, pe o perioadă de 3 luni.
Art.2 Pe perioada exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de Director executiv al Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, doamna Brănescu Mihaela – Gabriela va beneficia de drepturile salariale aferente funcţiei
de conducere respective.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Administraţie Locală, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
precum şi doamnei Brănescu Mihaela - Gabriela, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.45, alin.(5), coroborate cu 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, 3 voturi împotrivă, 0 abţineri iar 2 voturi au fost nule.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 91 din 31 mai 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Protocolului de cooperare între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ‘’General Magheru ‘’ al
Judeţului Vâlcea şi Consiliul Judeţean Vâlcea - Serviciul Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Vâlcea, în
domeniul organizării activităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă generate pe teritoriul judeţului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2016, 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. 8682 din 26 mai 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub nr.8683 din 26
mai 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ’’General Magheru‘’ al Judeţului Vâlcea nr.4102991 din 26 mai 2016,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.8651 din 26 mai 2016 prin care s-a transmis spre aprobare Protocolul de cooperare între
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ‘’General Magheru ‘’ al Judeţului Vâlcea şi Consiliul Judeţean Vâlcea-Serviciul Public Judeţean
Salvamont - Salvaspeo Vâlcea, în domeniul organizării activităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă generate pe teritoriul judeţului Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(5) lit.a) pct.8 şi alin.(6) lit.a) 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 Se aprobă Protocolul de cooperare între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ‘’General Magheru‘’ al Judeţului Vâlcea şi
Consiliul Judeţean Vâlcea - Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Vâlcea, în domeniul organizării activităţii de intervenţie în
situaţii de urgenţă generate pe teritoriul judeţului Vâlcea, înregistrat sub nr.18009/OP din 04.04.2016 şi nr.8651 din 26.05.2016.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Serviciului Public
Judeţean Salvamont – Salvaspeo Vâlcea şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ‘’General Magheru’’ al Judeţului Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 coroborate cu ale art.45 alin.(2) lit.f) 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,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 92 din 31 mai 2016
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DISPOZIŢII
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei NEGOIŢĂ ELENA-CRISTINA în HOINOIU
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5020 din 25.04.2016,
prin care se propune admiterea cererii doamnei Negoiţă Elena-Cristina, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său
de familie din Negoiţă în Hoinoiu, motivând că doreşte să revină la numele de familie dobândit la naştere;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut
de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare,
cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Negoiţă Elena-Cristina, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Matei Basarab
nr.20, bl.116, sc.D, ap.5, judeţul Vâlcea, tată Constantin şi mamă Ana, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul
Vâlcea, la data de 12 iunie 1972, CNP 2720612384218, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Negoiţă
în Hoinoiu, urmând să poarte în viitor numele de familie HOINOIU şi prenumele ELENA-CRISTINA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei Judeţene
de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei de Evidenţă a
Persoanelor Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta, iar după depunerea de către aceasta a dovezii de
plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
p.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 216 din 05.05.2016
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. 7361 din 04.05.2016, prin care
se propune emiterea unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr.
50/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei Urbanism
şi Amenajarea Teritoriului , în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
p.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 217 din 05.05.2016
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.7692 din 11.05.2016, prin care
se propune emiterea unei autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) 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, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei Urbanism
şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
p.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 220 din 12 Mai 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 7770 din 12.05.2016, prin care
se propune emiterea unei autorizaţii de construire;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din legea nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ,
republicată, cu modificările ulterioare şi art.54 alin.(5) din Norma metodologică de aplicare a Legii nr.50 din 1991 aprobată
prin Ordinul nr.839 din 2009.
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire, prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei Urbanism
şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
p.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 221 din 13 .05. 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului CIUCĂ-CIOLACU FLORIAN-DUMITRU în CIUCĂ
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5021 din 05.05.2016,
prin care se propune admiterea cererii domnului Ciucă-Ciolacu Florian-Dumitru, de schimbare, pe cale administrativă, a
numelui său de familie din Ciucă-Ciolacu în Ciucă, motivând că doreşte să revină la numele de familie dobândit la naştere;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut
de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare,
cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Ciucă-Ciolacu Florian-Dumitru, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Crinilor
nr.2, bl.A6, sc.B, ap.40, judeţul Vâlcea, tată Victor şi mamă Maria, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la
data de 28 octombrie 1980, CNP 1801028385593, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Ciucă-Ciolacu
în Ciucă, urmând să poarte în viitor numele de familie CIUCĂ şi prenumele FLORIAN-DUMITRU.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei Judeţene
de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor
Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a dovezii de plată a taxei
extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
p.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 223 din 13.05.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui domnului ILIESCU ROMEOO în ROMEO
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5022 din 09.05.2016, prin
care se propune admiterea cererii domnului Iliescu Romeoo, de schimbare a prenumelui, pe cale administrativă, din Romeoo în
Romeo, motivând că întotdeauna a avut probleme la completarea actelor, prenumele său fiind scris cu un singur „o”;
Constată întemeiată cererea de schimbare a prenumelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul
prevăzut de art.11 din acelaşi act normativ;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit. "m" din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare,
cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Iliescu Romeoo, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.General Magheru nr.9,
bl.F, sc.A, ap.2, judeţul Vâlcea, tată Eugeniu şi mamă Maria, născut în oraşul Bălceşti, judeţul Vâlcea, la data de 20 martie
1969, C.N.P.1690320384216 şi se schimbă prenumele acestuia, pe cale administrativă, din Romeoo în Romeo, urmând să
poarte în viitor numele de familie ILIESCU şi prenumele ROMEO.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei Judeţene
de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei de Evidenţă a
Persoanelor Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a dovezii de
plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
p.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 225 din 13.05.2016
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. 7948 din 16.05.2016, prin care
se propune emiterea a două certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr.
50/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
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În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei Urbanism
şi Amenajarea Teritoriului , în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
p.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 228 din17.05.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două autorizaţii de construire
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 8278 din 23.05.2016, prin care
se propune emiterea a două autorizaţii de construire;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) şi art.7 alin.(1) din legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două autorizaţii de construire, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei Urbanism
şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
p.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 243 din 24.05.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
00
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 31 mai 2016, ora 9
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;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE:
Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 31 mai 2016, ora 900, 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 prezenţa 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. 245 din 25.05.2016
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului MINA FLORIN-ALEXANDRU în DOBRIN
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5023/1 din 17.05.2016, prin care
se propune admiterea cererii domnului Mina Florin-Alexandru, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Mina
în Dobrin, motivând că doreşte să revină la numele de familie purtat înainte de căsătorie;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut
de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă,
a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi
cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Mina Florin-Alexandru, domiciliat în satul Olteni, comuna Bujoreni, judeţul Vâlcea, tată Ion şi mamă Florenţa,
născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 18 martie 1991, CNP 1910318385568, şi se schimbă numele acestuia, pe cale
administrativă, din Mina în Dobrin, urmând să poarte în viitor numele de familie DOBRIN şi prenumele FLORIN-ALEXANDRU.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei Judeţene
de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei de Evidenţă a
Persoanelor Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a dovezii de
plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
p.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 248 din 26.05.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului MINA FILIP-IOAN în DOBRIN
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5023/2 din 17.05.2016, privind cererea domnului Mina Florin-Alexandru,
caresolicităschimbareanumeluidefamiliealfiuluisăuminor,dinMinaînDobrin,motivândcădoreştecafiulsăusăpoarteunnumedefamiliecomuncualsău;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul
prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit. ’’m’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă,
a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi
cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului Mina Filip-Ioan, domiciliat în satul Olteni, comuna Bujoreni,
judeţul Vâlcea, tată Florin-Alexandru şi mamă Ştefania-Valentina, născut în municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, la data de 5 ianuarie 2016, C.N.P.5160105324851 şi se
schimbă numele de familie al acestuia, pe cale administrativă, din Mina în Dobrin, urmând să poarte în viitor numele de familie DOBRIN şi prenumele FILIP-IOAN.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei Judeţene
de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei de Evidenţă a
Persoanelor Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a dovezii de
plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
p.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 249 din 26.05.2016
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RAPORT DE ACTIVITATE, PE ANUL 2015,
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2015
I. Considerente legaleError! Reference source not found.
Potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, Consiliul Județean este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean pentru coordonarea
activității consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.
Aparatul de specialitate al Consiliului Județean este subordonat Președintelui, organigrama, statul de funcții,
regulamentul de organizare și funcționare ale acestuia fiind aprobate prin hotărâri ale Consiliului Județean.
Potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea privind liberul acces la informațiile de interes public nr. 544/ 2001, cu
modificările și completările ulterioare „Autoritățile publice sunt obligate să dea din oficiu publicității un raport periodic de
activitate, cel puțin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
II. Hotărârile adoptate de Consiliul Județean Vâlcea
Consiliul Județean Vâlcea s-a întrunit în 12 ședințe ordinare și 3 ședințe extraordinare, adoptând 263 hotărâri:
- privind aprobarea/ rectificarea bugetului și a execuției bugetare;
- cu caracter organizatoric;
- cu caracter economico-social;
- alte hotărâri (asocieri ale Județului Vâlcea cu alte județe sau autorități, darea în folosință a unor imobile, trecerea din
domeniul public în domeniul privat al județului Vâlcea a unor imobile, aprobări documentații tehnico-economice, modificări și
completări de comisii, numiri în funcții, renunțări la dreptul de preemțiune, etc.).
Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea s-au întrunit în 24 de ședințe de lucru.
III. Dispozițiile emise de Președintele Consiliului Județean Vâlcea
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 9/ 6.01.2015, atribuțiile Președintelui au fost
exercitate de către domnul Gheorghe Păsat, Vicepreședinte.
În exercitarea atribuțiilor sale, în anul 2015 Vicepreședintele cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea a
emis 723 de dispoziții care au privit:
- convocări în ședințe ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Vâlcea;
- emiterea de certificate de urbanism și autorizații de construire;
- schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
- numiri în funcții publice, încetări ale contractelor individuale de muncă, reluări ale activității etc.;
- constituirea unor comisii de concurs și a unor comisii de soluționare a contestațiilor;
- constituirea unor comisii de recepție la terminarea lucrărilor la obiective publice județene;
- constituirea unor comisii de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziții publice;
- aprobări și virări de credite bugetare;
- constituirea comisiei paritare și a comisiei de disciplină la nivelul Consiliului Județean Vâlcea;
- desemnarea unor persoane ca membri în organe de conducere ale unor entități publice;
- inventarierea generală a patrimoniului și constituirea comisiilor de inventariere anuală;
- modificări și completări de dispoziții.
IV. Activitatea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea
Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea a funcționat în baza prevederilor:
- Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 257/ 22.12.2015 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 81/
31.03.2015 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Vâlcea (care a abrogat expres Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 110/ 31.07.2013);
- Hotărârilor Consiliului Județean Vâlcea nr. 258/ 22.12.2015 și nr. 82/ 31.03.2015 privind modificarea și completarea
Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 7 din 29 ianuarie 2014;
- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr. 316/ 29.06.2015 privind aprobarea Regulamentului intern al
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, care a abrogat expres Dispoziția Președintelui Consiliului Județean
Vâlcea nr. 235/ 30.03.2011.
Potrivit actelor menționate, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea au funcționat următoarele
structuri principale:
- Direcția Generală Administrație Locală;
- Direcția Generală Economică;
- Direcția Generală Programe și Relații Externe;
- Direcția Tehnică;
- Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
- Cabinetul Președintelui;
- Compartimentul Audit Public Intern;
- Compartimentul Managementul Calității, Control Managerial Intern;
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- Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din județul Vâlcea.
IV.1.
În cadrul Direcției Generale Administrație Locală au funcționat:
- Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare;
- Compartimentul Cancelarie;
- Biroul Resurse Umane, Gestiunea Funcțiilor Publice.
- Compartimentul Editarea Monitorului Oficial al Județului;
- Compartimentul Comunicare și Relații Publice.
Activitățile principale realizate de Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare au fost:
- reprezentarea în 70 de cauze a Consiliului Județean Vâlcea, a instituțiilor publice subordonate și a autorităților
administrației publice locale, la cerere, în fața instanțelor de judecată de toate gradele (judecătorii, tribunale, curți de apel,
Înalta Curte de Casație și Justiție). Din aceste cauze 32 au fost câștigate, 7 au fost pierdute, 6 au fost suspendate, la 3 s-a
renunțat, iar restul se află pe rol;
- exercitarea și motivarea căilor de atac declarate împotriva hotărârilor prin care instanțele de judecată au pronunțat soluții
nefavorabile în cauzele în care au figurat ca părți Consiliul Județean Vâlcea, autorități ale administrației publice locale,
servicii și instituții publice de sub autoritatea consiliului județean, cărora li s-a acordat consultanță juridică;
- redactarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Vâlcea, cât și a dispozițiilor Președintelui.
Biroul Resurse Umane, Gestiunea Funcțiilor Publice a realizat activitățile prevăzute de legislația în vigoare privind:
- încadrarea și salarizarea funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean;
- monitorizarea și coordonarea evaluării anuale a performanțelor profesionale individuale ale personalului din aparatul de
specialitate;
- întocmirea și actualizarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici;
- primirea și înregistrarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese.
Compartimentul Cancelarie a realizat activitățile necesare pentru pregătirea ședințelor Consiliului Județean, primind și
verificând materialele de ședință, transmiţându-le comisiilor de specialitate în vederea avizării, respectiv transmițând
hotărârile adoptate Instituției Prefectului - Județul Vâlcea și persoanelor vizate.
Compartimentul Editarea Monitorului Oficial al Județului a editat și distribuit în anul 2015, următoarele materiale:
- Monitorul Oficial al județului Vâlcea nr. 12/ 2014;
- Monitoarele Oficiale ale județului Vâlcea nr. 1-9/ 2015;
- Buletinul informativ al județului Vâlcea pe anul 2015;
Monitoarele au fost distribuite consiliilor județene din țară, la schimb reciproc, Bibliotecii Naționale a României,
Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea, Arhivelor Naționale ale Statului, Instituției Prefectului - Județul Vâlcea,
Consiliului General al Municipiului București și altor instituții.
Compartimentul Comunicare și Relații Publice a realizat următoarele activități principale:
- soluționarea a 371 petiții adresate Președintelui Consiliului Județean Vâlcea din care 67 au fost solicitări privind accesul la
informațiile de interes public;
- sprijinirea organizării audiențelor, conform programului stabilit.
IV.2.
În cadrul Direcției Generale Economice au funcționat:
- Serviciul Buget, Impozite și Taxe;
- Serviciul Contabilitate;
- Biroul Servicii Publice Județene, Monitorizare Instituții de Învățământ și Cultură, Sănătate;
- Compartimentul Achiziții Publice, Urmărirea Executării Contractelor;
- Autoritatea Județeană de Transport;
- Compartimentul Administrativ, Protocol, Deservire.
Serviciul Buget, Impozite și Taxe a îndeplinit atribuțiile legate de organizarea, îndrumarea și coordonarea elaborării
bugetului propriu al județului, a bugetului împrumuturilor interne și externe, a bugetului instituțiilor publice finanțate integral
sau parțial din bugetul județului și a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din veniturile proprii, în toate etapele.
Execuția bugetară s-a efectuat în limitele creditelor bugetare aprobate prin hotărârile Consiliului Județean Vâlcea și în
conformitate cu metodologia și instrucțiunile transmise de Ministerul Finanțelor Publice și legislația în vigoare. În contul de
execuție al bugetului propriu al județului Vâlcea pe anul 2015 s-au înregistrat venituri totale în sumă de 517.632.719 lei și
cheltuieli totale (plăți nete) de 511.297.279 lei, rezultând un excedent bugetar de 6.335.440 lei, care s-a virat în excedentul
bugetului local.
Realizarea veniturilor pe categorii a fost următoarea:
- 49.593.094 lei cote și sume defalcate din impozitul pe venit;
- 109.523.427 lei sume defalcate din TVA;
- 1.218.498 lei taxe pe utilizarea bunurilor;
303.003 lei venituri din proprietate;
15.773 lei venituri din prestări servicii și alte activități;
976.352 lei diverse venituri;
3.199 lei venituri din valorificarea unor bunuri;
- 220.149.566 lei subvenții de la bugetul de stat;
1.545 lei amenzi, penalizări, confiscări;
- 135.848.262 lei fonduri europene pentru finanțarea proiectelor.
Plățile nete de casă efectuate până la data de 31.12.2015 au fost după cum urmează:
- 44.309.200 lei cheltuieli de personal;
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- 36.325.905 lei cheltuieli cu bunuri și servicii;
- 1.317.875 lei dobânzi;
- 11.659.226 lei transferuri între unități ale administrației publice;
- 2.178.781 lei alte transferuri;
- 288.476.143 lei proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare;
- 94.110.307 lei asistență socială;
- 5.306.472 lei alte cheltuieli;
- 10.656.403 lei cheltuieli de capital;
- 17.226.925 lei operațiuni financiare - rambursări de credite;
-269.958 lei plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent.
Din linia de credit contractată de la CEC BANK S.A. pentru finanțarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă a fost
utilizată suma de 1.686.486 lei pentru obiectivul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului
Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”,
care la începutul anului 2015 s-a aflat în excedentul bugetului împrumuturilor interne.
De asemenea, din linia de credit contractată pentru realizarea de investiții finanțate din bugetul local, până la data de
31.12.2015 a fost trasă și utilizată suma de 3.198.103,28 lei pentru obiectivele: „Reabilitare și modernizare DJ 643 limită jud.
Olt - Laloșu - Făurești - Gănești, km 52+400-78+490” (suma de 1.455.857,06 lei) și „Reabilitare și modernizare DJ 651
Păușești Măglași Stoenești, km 2+700-7+700” (suma de 1.742.246,22 lei).
În conformitate cu prevederile O.U.G nr. 2/ 2015, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte
măsuri, în vederea asigurării prefinanțării și/ sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din
perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, în cursul anului 2015 au fost
contractate de la Ministerul Finanțelor Publice două împrumuturi în valoare de 14.366.690 lei și respectiv 19.330.000 lei, din
venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.
Până la finele anului 2015, din aceste două împrumuturi s-a utilizat pentru decontarea cheltuielilor în cadrul proiectelor
finanțate din fonduri externe nerambursabile suma totală de 25.316.418,83 lei, după cum urmează:
- 179.083,89 lei pentru proiectul „Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești - Olanu - limita județului Olt, km 0+000-8+900
și construcție două poduri din beton armat, județul Vâlcea”;
- 767.665,68 lei pentru proiectul „Reabilitare și modernizare DJ 665 - limita județului Gorj - Marița - Izvorul Rece - Vaideeni
- Horezu, km 53+650-69+169, județul Vâlcea”;
- 760.581,84 lei pentru proiectul „Reabilitare și modernizare DJ 677 Mădulari - Șușani - limita județului Olt, km 0+00023+850”;
- 823.960,14 lei pentru proiectul „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea”;
19.650,00 lei pentru proiectul „Consolidare, extindere și dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni,
județul Vâlcea”;
- 6.874.039,10 lei pentru proiectul „Mirajul Oltului - Extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii CălimăneștiCăciulata”.
7.040,00 lei pentru proiectul „Centru Național de Informare și Promovare Turistică în județul Vâlcea”;
- 9.426.941,25 lei pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”;
- 6.452.568,15 lei pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea
pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”;
4.888,78 lei pentru proiectul „PODCA - Pregătire pentru Optimizare, Durabilitate și Competitivitate în Administrația
publică din județul Vâlcea”.
Serviciul Contabilitate a efectuat din bugetul propriu al județului, plăți totale în valoare de 511.297.279 lei, reprezentând
68,83% din creditele bugetare definitive la finele anului, repartizate după cum urmează:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Activitățile finanțate din bugetul propriu al județului
Autorități publice și acțiuni externe
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi
Alte servicii publice generale (Serviciul Public
Județean Salvamont-Salvaspeo Vâlcea, Direcția
Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea,
transferuri din bugetul local pentru acordarea unor
ajutoare către unitățile administrative teritoriale)
Apărare națională - Centrul Militar Județean Vâlcea
Ordine publică și siguranță națională - Inspectoratul
pentru Situații de Urgență „General Magheru” al
Județului Vâlcea
Învățământ (Program Lapte-Corn, învățământ special,
alte cheltuieli)
Sănătate (Spitalul Județean de Urgență Vâlcea,
Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, Spitalul de
Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești,
Centrul de Asistență Medico-Socială Lădești)
Cultură, recreere, culte (Biblioteca Județeană „Antim

Prevederi
definitive an
2015 (lei)
28.985.900
2.754.890
3.742.740

Realizat 2015 (lei)

%

17.604.755
1.770.593
2.691.820

60,74
64,27
71,92

351.000
300.000

279.538
278.840

79,64
92,95

20.304.120

18.299.866

90,13

56.018.250

33.768.063

60,28

14.071.650

13.358.695

94,93
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Nr.
crt.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

Activitățile finanțate din bugetul propriu al județului
Ivireanul” Vâlcea, Muzeul Județean „Aurelian
Sacerdoțeanu”
Vâlcea,
Memorialul
„Nicolae
Bălcescu”, Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea,
Școala Populară de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea,
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Vâlcea, servicii religioase,
recreative și sportive, alte servicii culturale)
Asigurări și asistență socială (Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea,
Centrul de Asistență Medico-Social Lădești)
Protecția mediului
Combustibili și energie
Agricultură, silvicultură și vânătoare (Camera Agricolă
Județeană Vâlcea și Serviciul Public Județean pentru
Protecția Plantelor Vâlcea)
Transporturi
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
TOTAL

Prevederi
definitive an
2015 (lei)

Realizat 2015 (lei)

%

130.146.400

129.083.437

99,18

352.602.160
600.000
1.578.920

201.811.069
2.800
1.274.417

57,23
0,47
80,71

114.047.960
17.306.140
742.810.130

83.486.767
7.586.619
511.297.279

73,20
43,84
68,83

Biroul Servicii Publice Județene, Monitorizare Instituții de Învățământ și Cultură, Sănătate a realizat următoarele
activități principale:
- monitorizarea trimestrială a activității instituțiilor și serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea, altele
decât spitalele și instituțiile publice de cultură, și informarea conducerii cu privire la eventuale probleme semnalate de acestea;
- urmărirea transmiterii de către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea și societățile comerciale de interes
județean a rapoartelor de activitate pe anul 2014, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și elaborarea unui Raport care a fost publicat
pe pagina de internet a Consiliului Județean Vâlcea și înaintat Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și
Ministerului Finanțelor Publice;
- elaborarea Calendarului piețelor, târgurilor și bâlciurilor din județul Vâlcea pentru anul 2015;
- monitorizarea unităților de învățământ aflate în administrarea consiliilor locale municipale, orășenești și comunale privind
asigurarea reparațiilor curente și capitale, igienizarea tuturor spațiilor de învățământ pentru începerea anului școlar și
aprovizionarea cu combustibil pentru iarnă a unităților de învățământ;
- realizarea unor demersuri la Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
și la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru dotarea unităților școlare cu microbuze;
- monitorizarea permanentă a implementării Programului social privind acordarea de produse lactate și de panificație
conform O.U.G. nr. 96/ 2002, cu modificările și completările ulterioare, în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Vâlcea.
Acolo unde au fost depistate nereguli, s-au luat măsurile care se impuneau: neregulile depistate și modul de soluționare au
fost aduse la cunoștința conducerilor unităților de învățământ prin Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, și primăriilor, în
vederea remedierii;
- monitorizarea activității celor 6 instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Vâlcea;
- rezolvarea corespondenței curente cu instituțiile publice de cultură din subordine, cu Ministerul Culturii, precum și cu alte
instituții de cultură;
- elaborarea informărilor trimestriale privind activitatea instituțiilor publice de cultură;
- evaluarea managementului din anul 2015 la 2 instituții publice de cultură: Centrul Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea și Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea;
- organizarea concursului de proiecte de management la 5 instituții publice de cultură, din care s-au finalizat cu numirea
managerului la 4 instituții: Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, Memorialul „Nicolae Bălcescu”, Școala
Populară de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea și Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, la Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea neîndeplinind condițiile niciun candidat;
- participarea în comisia de inventariere, la predarea-preluarea patrimoniului Memorialului „Nicolae Bălcescu” de către noul
manager interimar;
- monitorizarea activității celor 3 spitale publice din subordinea Consiliului Județean Vâlcea;
- rezolvarea corespondenței curente cu spitalele publice din subordine, cu Ministerul Sănătății, precum și cu alte instituții de
sănătate;
- implementarea Procedurii de evaluare anuală a activității managerilor spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului
Județean Vâlcea;
- inventarierea patrimoniului județului Vâlcea, din comisiile de inventariere făcând parte 2 membri ai Biroului.
Compartimentul Achiziții Publice, Urmărirea Executării Contractelor a elaborat și actualizat Programul anual al
achizițiilor publice, care cuprinde totalitatea procedurilor de achiziție publică.
Compartimentul a finalizat 23 de proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică (9 licitații deschise, 13 cereri
de ofertă și o negociere fără publicarea unui anunț de participare).
Ca urmare a finalizării procedurilor de atribuire, au fost încheiate 23 contracte de achiziție publică în valoare totală de
74.391.249,03 lei fără TVA, din care cu finanțare externă - 58.107.977,53 lei fără TVA, după cum urmează:
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- 8 contracte de furnizare de produse în valoare de 19.956.176,15 lei fără TVA, din care 5 contracte cu finanțare externă în
valoare de 13.055.491 lei;
- 6 contracte de servicii în valoare de 693.815,53 lei, toate cu finanțare externă;
- 9 contracte de lucrări în valoare de 53.741.257,35 lei, din care 5 contracte cu finanțare externă în valoare de 44.358.671 lei.
Prin cumpărare directă off line au fost achiziționate produse, servicii și lucrări, în valoare de 2.091.794,56 lei fără TVA
din care:
- produse: 292.325,27 lei;
- servicii: 1.112.619,48 lei;
- lucrări: 686.849,81 lei.
Autoritatea Județeană de Transport a realizat următoarele activități principale:
- atribuirea unei licențe de traseu, în urma organizării unei ședințe de licitație electronică în sistem național, pentru
efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru un traseu județean cuprins în
Programul de transport public județean pentru perioada 1.01.2014-30.06.2019;
- actualizarea Programului de transport public județean pentru perioada 1.01.2014-30.06.2019;
- realizarea de controale în autogări și pe traseele incluse în programul de transport județean de persoane prin curse
regulate. Neregulile identificate au fost aduse la cunoștința operatorilor de transport respectivi, care au fost convocați la
audieri și au avut ca rezultat remedierea neregulilor;
- eliberarea a 9 licențe de traseu pentru efectuarea de transport public județean prin curse regulate speciale.
Compartimentul Administrativ, Protocol, Deservire a realizat activitatea de protocol pentru ședințele și manifestările organizate
la sediul Consiliului Județean Vâlcea, respectiv a urmărit aprovizionarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean.
IV.3.
În cadrul Direcției Generale Programe și Relații Externe au funcționat:
- Unitatea de Management și Implementare a proiectelor cu finanțare din POS Mediu;
- Serviciul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare Economică și Socială;
- Serviciul Absorbția Finanțărilor Nerambursabile, Relații Externe și Afaceri Europene;
- Compartimentul pentru Mediu și Dezvoltare Durabilă.
Activitatea principală realizată de Direcția Generală Programe și Relații Externe a fost cea de pregătire și implementare
a proiectelor cu finanțare nerambursabilă.
Astfel, în anul 2015 au fost realizate activități prevăzute în cererile de finanțare ale celor 16 proiecte aflate în etapa de implementare.
A. În cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 au fost implementate următoarele 9 proiecte:
1) Reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești - Olanu - limita județului Olt, Km 0+000 - 8+900 și construcție două poduri din
beton armat, județul Vâlcea, în valoare totală de 26.401.746,36 lei (perioada de implementare 27.04.2011-30.06.2016);
2) Reabilitare și modernizare DJ 665 - limita județului Gorj - Marița - Izvorul Rece - Vaideeni - Horezu, km 53+650 69+169, județul Vâlcea, în valoare totală de 53.406.609,62 lei (perioada de implementare 25.07.2013- 30.06.2016);
3) Reabilitare și modernizare DJ 677 Mădulari - Șușani - limita județului Olt, km 0+000 - 23+850, județul Vâlcea, în valoare
totală de 58.913.875,84 lei (perioada de implementare 12.12.2013-11.12.2015);
4) Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, în valoare totală de 73.932.747,34 lei (perioada de implementare
10.09.2011-30.06.2016);
5) Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia, în valoare totală de
1.375.840 lei (perioada de implementare 31.11.2014-30.06.2016);
6) Consolidare, extindere și dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni, Județul Vâlcea, în valoare totală
de 6.402.770,53 lei (perioada de implementare 26.10.2010-30.06.2016);
7) Mirajul
Oltului
Extinderea
infrastructurii
turistice
de
agrement
a
stațiunii
Călimănești -Căciulata, în valoare totală de 32.668.307,33 lei (perioada de implementare 27.04.2011-30.06.2016);
8) Modernizarea parcurilor balneare din stațiunea Călimănești-Căciulata, în valoare totală de 14.100.280,64 lei (perioada
de implementare 29.11.2012-30.06.2016);
9) Centru Național de Informare și Promovare Turistică în Județul Vâlcea, în valoare totală de 1.158.193,54 lei (perioada
de implementare 8.03.2012-7.12.2015).
B. În cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013 au fost implementate următoarele 2 proiecte:
1) Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea, în valoare totală de 176.548.086 lei (perioada de
implementare 15.11.2013-30.06.2016, aflat în procedură de fazare);
2) Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în
scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice, în valoare totală de 297.106.839 lei (perioada de
implementare 17.08.2011-30.05.2016).
C. În cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative a fost implementat un singur proiect,
respectiv PODCA - Pregătire pentru Optimizare, Durabilitate și Competitivitate în Administrația publică din județul Vâlcea, în
valoare totală de 1.488.000 lei (perioada de implementare 17.10.2013-31.12.2015).
D. În cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013 au fost implementate
următoarele 2 proiecte:
1) Dezvoltarea serviciilor publice prin implementarea de soluții de e-guvernare în județul Vâlcea - grupa 1, în valoare
totală de 6.524.518,72 lei (perioada de implementare 29.11.2013-28.05.2015 - încetat contractul de finanțare);
2) Dezvoltarea serviciilor publice prin implementarea de soluții de e-guvernare în județul Vâlcea - grupa 4, în valoare
totală de 6.073.203,2 lei (perioada de implementare 17.10.2013-11.10.2015).
E. De asemenea, au mai fost implementate 2 proiecte:
1) Controlul integrat al poluării cu nutrienţi în Județul Vâlcea (Comuna Mihăești), în valoare totală de 1.178.097 euro,
finanțat printr-un program al Băncii Mondiale (perioada de implementare 7.05.2009-30.11.2015);
2) Îmbunătățirea calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate în comuna Stoenești, în valoare totală de
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944.990 lei, finanțat prin Programul de Îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate
derulat de Administrația Fondului de Mediu (10.02.2010-09.10.2015).
Din cele 16 proiecte menționate, 6 proiecte s-au finalizat în cursul anului 2015 (A.3, A.9, C, D.2, E.1 și E.2 ) iar la un
proiect a fost anulat contractul de finanțare (D.1).
În anul 2015, valoarea totală a cererilor de rambursare depuse a fost de 252.699.340,15 lei.
În anul menționat Direcția Generală Programe și Relații Externe a pregătit participarea reprezentanților județului/
instituției la ședințele organizațiilor și organismelor în care județul Vâlcea are calitatea de membru sau invitat:
- Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România;
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia;
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea;
- Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia;
- Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2007-2013.
IV.4.
În cadrul Direcției Tehnice au funcționat:
- Serviciul Pregătirea și Urmărirea Realizării Lucrărilor Publice;
- Serviciul Infrastructură Drumuri și Poduri, Proiectare;
- Biroul Situații de Urgență, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice.
Activitatea principală a Serviciului Pregătirea și Urmărirea Realizării Lucrărilor Publice și a Serviciului Infrastructură
Drumuri și Poduri, Proiectare a vizat promovarea și implementarea programelor și proiectelor aprobate.
În cursul anului 2015 Consiliul Județean Vâlcea și Instituția Prefectului - Județul Vâlcea au înaintat Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în vederea analizei, avizării și supunerii spre adoptare, 10 proiecte de
Hotărâri de Guvern, din care:
- 6 proiecte privind alocarea de sume din Fondul de intervenție și din Fondul de rezervă bugetară aflate la dispoziția
Guvernului pe anul 2015 pentru diverse obiective de investiții și înlăturarea efectelor calamităților naturale;
- 4 proiecte privind transmiteri de imobile.
Prin O.U.G. nr. 28/ 2013 a fost aprobat Programul Național de Dezvoltare Locală, care a preluat obiectivele de investiții
ce se derulau prin diverse programe de investiții în infrastructura locală:
- Programul privind reabilitarea, modernizarea și/ sau asfaltarea drumurilor de interes județean și de interes local,
alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate la sate, precum și în unitățile administrativ-teritoriale cu resurse
turistice, aprobat prin H.G. nr. 577/ 1997;
- Programul de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, instituit prin O.G. nr. 7/ 2006;
- Programele multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, aprobate și finanțate prin O.G. nr. 40/ 2006.
În Programul Național de Dezvoltare Locală sunt cuprinse 309 obiective de investiții, preluate din diverse programe de
investiții în infrastructura locală, din care:
- 169 de obiective în continuare;
- 119 obiective noi;
- 21 de baze sportive.
Pe domenii situația s-a prezentat astfel:
- în domeniul alimentării cu apă și al stațiilor de tratare a apei: 54 de obiective de investiții (31 de obiective în continuare și
23 de obiective noi);
- în domeniul canalizării și al stațiilor de epurare a apelor uzate: 52 obiective de investiții (19 obiective în continuare și 33 de
obiective noi);
- în domeniul drumurilor publice încadrate ca drumuri județene, drumuri de interes local: 171 obiective de investiții (111
obiective în continuare, din care 2 pe drumuri județene și 60 de obiective noi, din care 4 pe drumuri județene);
- în domeniul podurilor, podețelor sau al punților pietonale: 11 obiective de investiții (8 obiective în continuare și 3 obiective noi);
- în domeniul bazelor sportive: 21 de obiective de investiții preluate din O.G. nr. 7/ 2006.
Prin Programul Național de Dezvoltare Locală, din bugetul aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, s-au alocat inițial în anul 2015 pentru județul Vâlcea fonduri în sumă de 73.107.789 lei.
Ca urmare a modificării O.U.G. nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală s-au încheiat
contracte de finanțare multianuale între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și beneficiari, pe o perioadă
de maximum 4 ani, în limita creditelor de angajament aprobate și a creditelor bugetare aprobate și/ sau estimate cu această
destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare,
valoarea totală a creditelor de angajament în perioada 2015-2018 fiind de 438.721.687,89 lei. Pe durata de valabilitate a
contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.
Aceste fonduri au fost repartizate pe 136 obiective de investiții din 82 de unități administrativ-teritoriale.
Creditele bugetare aferente contractelor de finanțare se transferă beneficiarilor în limita bugetului anual al Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice aprobat cu această destinație, în ordinea cronologică de înregistrare a
solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor executate.
Astfel, sumele alocate în anul 2015 au asigurat finalizarea lucrărilor la 6 obiective de investiții, respectiv:
- Alimentare cu apă comuna Măciuca;
- Rețea publică de alimentare cu apă în comuna Olanu;
- Extindere rețea canalizare menajeră Vaideeni - tronson amplasament Învârtita Dorului - Stația de Epurare Vaideeni;
- Modernizare drumuri comunale și locale în comuna Dăești;
- Asfaltare drumuri comunale în comuna Frâncești;
- Modernizare și asfaltare DC 103 și străzi în comuna Ionești.
Prin Hotărârile Guvernului nr. 667/ 2014, 805/ 2014 și 933/ 2014 au fost alocate fonduri Consiliului Județean Vâlcea din
Fondul de rezervă bugetară și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzute în bugetul de stat pe anul 2014,
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în valoare totală de 20.410.000 lei, pentru refacerea drumurilor și podurilor județene afectate de calamitățile naturale
petrecute în perioada aprilie - octombrie 2014, pentru 63 de lucrări, aflate în diverse stadii de proiectare și execuție.
Dintre acestea, în anul 2015 s-au efectuat recepții finale la 41 de obiective, după cum urmează:
1) Consolidare și refacere DJ 677 A Crețeni - Pesceana - Șirineasa, km 31+537;
2) Consolidare și refacere (lucrări de punere în siguranță) DJ 677 A Crețeni - Pesceana - Șirineasa, km 31+600;
3) Consolidare și refacere DJ 677 A Crețeni - Pesceana - Șirineasa, km 32+120;
4) Consolidare și refacere DJ 677 A Crețeni - Pesceana - Șirineasa, km 32+600;
5) Consolidare și refacere DJ 677 A Crețeni - Pesceana - Șirineasa, km 21+350;
6) Refacere podeț dalat pe DJ 646 Băbeni - Frâncești - Tomșani, km 8+350;
7) Consolidare și refacere DJ 646 Băbeni - Frâncești - Tomșani, km 18+300;
8) Consolidare și refacere DJ 676 C Roești - Cernișoara - Oteșani, km 2+800;
9) Consolidare și refacere DJ 676D Alunu - Cernișoara, km 14+740, km 14+840;
10) Consolidare și refacere DJ 676 C Roești - Cernișoara - Oteșani, km. 16+500;
11) Consolidare și refacere DJ 676 B Glăvile - Olteanca - Lădești, km 1+300;
12) Consolidare și refacere DJ 676 B Glăvile - Olteanca - Lădești, km 4+350-4+550;
13) Consolidare și refacere DJ 677 A Crețeni - Pesceana - Șirineasa, km 18+500;
14) Refacere zid de sprijin și platformă drum pe DJ 658 Gura Văii - Muereasca - Mănăstirea Frăsinei, km 7+080;
15) Refacere zid de sprijin și consolidare podeț (lucrări de punere în siguranță) pe DJ 658 Gura Văii - Muereasca Mănăstirea Frăsinei, km 7+900, km 9+400;
16) Refacere (lucrări de punere în siguranță) DJ 658 Gura Văii - Muereasca - Mănăstirea Frăsinei, km 11+300;
17) Refacere platformă drum, șanțuri betonate și podețe pe DJ 703 L Jiblea - Fedeleșoiu, km 0+000 - 1+600 (Consolidare și
refacere);
18) Consolidare și refacere DJ 676 Cerna - Irimești, km 10+300;
19) Consolidare podeț dalat pe DJ 676 Cerna - Irimești, km 25+700;
20) Refacere podeț pe DJ 676 Cerna - Irimești, km 29+300;
21) Consolidare podeț pe DJ 676 Cerna - Irimești, km 33+400;
22) Consolidare podeț pe DJ 676 Cerna - Irimești, km 30+450;
23) Refacere platformă drum, șanțuri și podețe pe DJ 676B Glăvile - Olteanca - Lădești, km 8+000-12+500;
24) Apărări de maluri și consolidare pod pe DJ 605A, km. 72+474, peste pârâul Tărâia;
25) Consolidare și refacere DJ 645 Zăvideni - Scundu - Pesceana, km 8+325 și km 18+800;
26) Consolidare pod pe DJ 677C Lungești - Fumureni, km 6+545;
27) Refacere platformă DJ 676 Rugetu - Slătioara - Roșiile - Irimești, km 40+000-41+600;
28) Refacere platformă DJ 676A Giulești - Romanești, km 13+300-18+150;
29) Consolidare și refacere DJ 646A Stoenești - Bărbătești - Costești, km 13+500-19+500 și km 19+500;
30) Refacere platformă drum, șanțuri și podețe pe DJ 646 Băbeni - Tomșani - Costești - Mănăstirea Arnota, km 28+325 km 36+500;
31) Consolidare și refacere DJ 654 Păușești Măglași - Valea Cheii - Mănăstirea Pahomie, km 3+700;
32) Consolidare și refacere DJ 651 Păușești-Măglași - Stoenești, km 0+500 și km 3+800;
33) Apărări de maluri și consolidare pod pe DJ 605A Filiași - Sinești - Milostea, km 78+483;
34) Refacere platformă drum și ziduri de sprijin pe DJ 703 M Perișani - Cornet, km 0+400 și km. 3+500;
35) Refacere apărări de maluri și sferturi de con pod pe DJ 703 M Perișani - Cornet, km 7+692;
36) Consolidare și refacere DJ 678 H Galicea - Stoilești - Casa Veche, km 1+200;
37) Lucrări de intervenție la podul din b.a. pe DJ 646 Băbeni - Frâncești - Tomșani, km 7+430;
38) Consolidare și refacere DJ 658 Gura Văii - Muereasca, km 6+800, 11+850, 12+900 - poziția km 12+900;
39) Consolidare podeț, apărări de maluri și refacere DJ 676 Rugetu - Slătioara - Irimești, km 28+900;
40) Consolidare și refacere DJ 646A Stoenești - Bărbătești - Costești km 7+500;
41) Consolidare și refacere DJ 676 G Zătreni - Tetoiu, km 9+100, DJ 676 G Zătreni - Tetoiu, km 16+800, pod pe DJ 676 G
Zătreni - Tetoiu, km 8+700.
Totodată, s-au efectuat recepțiile finale la 3 obiective cuprinse în programul de investiții:
1) Consolidare DJ 678B Limită județul Olt - Dănicei - Limită județul Argeș, km 23+200, comuna Dănicei, județul Vâlcea;
2) Modernizare DJ 676A Giulești - Dozești - Roșiile, km 8+525-11+800, comuna Fârtățești;
3) Consolidare DJ 656 Olănești - Comanca - Tisa, km 2+150 localitatea Băile Olănești, județul Vâlcea.
De asemenea, în cursul anului 2015 s-au eliberat 103 avize de drum și autorizații de amplasare.
Activitățile principale ale Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, care a funcționat în cadrul
Serviciului, au constat în inițierea și promovarea proiectelor de Hotărâri de Consiliu Județean și a proiectelor de Hotărâri ale
Guvernului privind actualizarea domeniului public al județului Vâlcea și a localităților județului Vâlcea, precum și întocmirea
documentațiilor necesare intabulării unor bunuri aparținând domeniului public al județului.
Activitatea principală a Biroului Situații de Urgență, Unitatea Județeană de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de
Utilități Publice a constat în:
- deplasarea în localitățile afectate pentru luarea măsurilor urgente ce se impuneau în vederea repunerii în funcțiune a
obiectivelor afectate și ajutorării familiilor sinistrate, precum și a evaluării pagubelor produse de calamități;
- urmărirea asigurării stocului de combustibil pentru buna funcționare a unităților subordonate și a instituțiilor social-culturale din județ;
- monitorizarea activității de colectare a deșeurilor la nivelul județului;
- monitorizarea și asigurarea asistenței tehnice pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare.
IV.5.

În cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului au funcționat:
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- Compartimentul Autorizări în Construcții, Avize și Controlul în Construcții;
- Compartimentul Amenajarea Teritoriului și Urbanism;
- Serviciul Informatizare, Gestionare Baze de Date, Arhivare Electronică.
În anul 2015 au fost emise:
- acte de autoritate din competența de emitere a Președintelui Consiliului Județean, respectiv 87 de certificate de urbanism,
49 de autorizații de construire și 2 autorizații de desființare;
- prelungiri de valabilitate pentru acte de autoritate din competența de emitere a Președintelui Consiliului Județean,
respectiv 2 certificate de urbanism și 6 autorizații de construire;
- avize în vederea emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, din competența de emitere a primarilor,
respectiv 71 de avize pentru emiterea certificatelor de urbanism și 18 de avize pentru emiterea autorizațiilor de construire.
De asemenea, au fost făcute regularizări de taxe de autorizare de construire pentru 6 obiective de investiții.
Arhitectul-șef a emis 4 avize pentru documentații de urbanism, fundamentate din punct de vedere tehnic de către Comisia
Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, constituită la nivelul Consiliului Județean Vâlcea, respectiv pentru:
- 1 plan urbanistic general și regulamentul local de urbanism aferent;
- 3 planuri urbanistice zonale și regulamentele locale de urbanism aferente.
Arhitectul-șef a emis un Aviz de Oportunitate, aprobat de Președintele Consiliului Județean, privind solicitarea elaborării
unui plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent, întocmit în baza unui studiu de oportunitate analizat de
Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism constituită la
nivelul Consiliului Județean Vâlcea.
De asemenea, a fost elaborată Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Județului Vâlcea pentru perioada 20152022, care a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 149/ 31.07.2015.
Cele mai importante activități realizate de Serviciul Informatizare, Gestionare Baze de Date, Arhivare Electronică au
vizat asigurarea funcționării sistemului informatic al aparatului de specialitate, implementarea aplicațiilor informatice din
cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor publice prin implementarea de soluții de e-guvernare în județul Vâlcea - grupa 4”,
precum și actualizarea paginii web a instituției.
IV.6.
Cabinetul Președintelui a avut ca activități principale asigurarea relației cu mass-media, organizarea
audiențelor și îndeplinirea sarcinilor date de Vicepreședintele cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea.
IV.7.
Compartimentul Audit Public Intern
Compartimentul Audit Public Intern a asigurat activitatea de audit la nivelul Consiliului Județean Vâlcea și al celor 16
instituții și servicii publice de interes județean care nu au constituite structuri interne de audit. Cele 3 instituții și servicii
publice de interes județean care au organizate compartimente de audit intern sunt:
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea;
- Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea;
- Spitalul Județean de Urgență Vâlcea.
În anul 2015 structurile de audit intern din cadrul Consiliului Județean Vâlcea și din cele trei instituții subordonate care
au constituită o astfel de structură au realizat 66 de misiuni de audit de asigurare, din care 2 misiuni de consiliere. Toate
misiunile au fost de conformitate.
În conformitate cu prevederile Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern, auditurile
realizate au vizat:
- procesul bugetar;
- activitățile financiar-contabile;
- achizițiile publice;
- resursele umane;
- funcțiile specifice entității.
Recomandările formulate în urma auditurilor au fost acceptate de structurile auditate și aprobate de conducerea instituției.
IV.8.
Compartimentul Managementul Calității, Control Managerial Intern
În septembrie 2015 a fost publicat noul standard SR ISO 9001:2015, fiind demarată pregătirea achiziției serviciilor de
elaborare a documentației pentru implementarea în cadrul Consiliului Județean Vâlcea a Sistemului de Management al
Calității (SMC), și asigurarea asistenței tehnice în vederea obținerii certificării.
În vederea implementării sistemului de control intern managerial în conformitate cu prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/ 2015
pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, au fost modificate organigrama, statul de
funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate în sensul prevederii acestora atribuții în sarcina Compartimentului.
IV.9.
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din județul Vâlcea a fost înființat în anul 2015, când
au fost realizate angajările pe posturile prevăzute.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

V. Instituțiile și serviciile publice de interes județean
În subordinea Consiliului Județean Vâlcea au funcționat 19 instituții și servicii publice de interes județean:
Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea;
Camera Agricolă Județeană Vâlcea;
Centrul de Asistență Medico-Socială Lădești;
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea;
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea;
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni;
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea;
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea;
Liceul Tehnologic Special nr. 1 Bistrița, Costești;
Memorialul „Nicolae Bălcescu”;
Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea;
Serviciul Public Județean pentru Protecția Plantelor Vâlcea;
Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea;
Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Vâlcea;
Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăești;
Spitalul de Psihiatrie Drăgoești;
Spitalul Județean de Urgență Vâlcea;
Școala Populară de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea;
Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea.

Județul Vâlcea este acționar la:
S.C. Apavil S.A. Vâlcea;
S.C. Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A.;
S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea;
S.C. Expo-Nord Oltenia S.A.;
S.C. Parc Ind Vâlcea S.A.
De asemenea, în subordinea Consiliului Județean Vâlcea funcționează Regia Autonomă Județeană de Drumuri și
Poduri Vâlcea.
1)
2)
3)
4)
5)

p. PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

ANEXE
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 217 din 05.05.2016

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... interval: 22 - 22
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize şi acorduri
pentru autorizația
de construire

1

2

3

4

5

6

7

S.C. RCS RDS S.A. prin
reprezentant
Băloi Alin

Bucureşti , Str. Dr.
Staicovici, Forum
2000 Building,
Faza I, Nr. 75,
sector 5

Construire
Staţie de bază
pentru servicii
de comunicaţii
electronice

12 luni

Alimentare cu energie electrică ;
Sănătatea populației ; Protecția mediului ;
- Aviz Stat Major General M. Ap. N. - Aviz
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Vâlcea pentru scoaterea terenului din
circuitul agricol. - Aviz Autoritatea
Aeronautica Civila Română - Aviz
Inspectoratul General pentru Comunicaţii
şi Tehnologia Informaţiei - Aviz
administrator drum de acces - Act de
proprietate sau contract de locaţiune
încheiat cu proprietarul terenului pentru
suprafaţa de teren care a făcut obiectul
solicitării certificatului de urbanism. Referat verificator proiect conform Legii
nr.10/1995 - Studiu geotehnic - Plan de
situaţie şi plan de încadrare în zona
întocmite conform Legii nr. 50/1991, pe
suport topografic, vizate de Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

1

comuna Pesceana,
Sat Ursoaia

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
GHEORGHE PASAT
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Anexa la Dispoziția nr. 220 din 12.05.2016

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... iInterval: 9 - 9
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată
execuție

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ministerul pentru
Societatea
Informaţională prin
mandatar Telekom
Romania Mobile
Communications S.A
reprezentat prin
S.C.Protelco S.A

Bucureşti ,
B-dul Libertăţii,
Nr. 14

"Proiectul
ro-net- 273.985,00
construirea
unei
infrastructuri naţionale de
broadband
în
zonele
defavorizate - localitatea
Caţetu"

comuna Măciuca
şi Fârtăţeşti

12 luni

ARHITECT ŞEF,
ROZALIA HARAMBAŞA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr .221 din 13. 05.2016

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr.10 din 13.05.2016 Interval: 10 - 10
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată
dexecuție

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

comuna Tetoiu, Sat
Ţepeşti,
C.P.
247695

12 luni

1

Comuna Tetoiu prin Tetoiu, Sat Budele ,,Continuare lucrări începute în 141423
Antonie
Lucian judet Vâlcea, C.P. baza autorizaţiei de construire
primarul localităţii
247695, Nr. 101
nr.54 din 24.04.2007- Poduri,
punţi pietonale şi podeţe ''
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
GHEORGHE PĂSAT

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 228 din 17.05.2016

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....interval: 23 - 24

1

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

comuna Perişani şi
comuna Racoviţa

24 luni

Protecția mediului ; Notificare
Sistemul
de
Gospodărire
a
Apelor
Vâlcea; - Aviz Inspectoratul
de Poliţie al Judeţului
Vâlcea – Serviciul Rutier; Acord
Inspectoratul
Judeţean în Construcţii
Vâlcea; -Expertiză tehnică;
-Studiu geotehnic, verificat
la cerinţa Af; -Referat
verificator proiect conform
Legii nr.10/1995 privind
calitatea în construcţii, cu
modificările şi completările
ulterioare, ( se va avea în

Consiliul
Judeţean Vâlcea

Râmnicu Vâlcea judet Refacere DJ703M
Vâlcea, C.P. 240595, Str. Perişani - Cornet
Gral Praporgescu, Nr.1
km 2+800, km
3+800, km 5+200
(platformă drum şi
ziduri de sprijin)

29

vedere
şi
verificarea
proiectului la cerinţa Af Rezistenţa şi stabilitatea
terenului de fundare a
construcţiilor şi a masivelor
de pământ, având în
vedere că zonele drumului
necesită consolidări); - Plan
de încadrare in zonă şi plan
de situaţie intocmite pe
suport topografic vizate la
Oficiul de Cadastru şi
Publicitate
Imobiliară
Vâlcea.
2

Ministerul pentru
Societatea
Informaţională
prin
mandatar
Telekom
Romania Mobile
Communications
S.A reprezentat
prin S.C.Protelco
S.A

Bucureşti judet ,
Sect.
5,.
Bulevardul
Libertăţii, Nr. 14

"Proiectul ro-net construirea
unei
infrastructuri
naţionale
de
broadband
în
zonele
defavorizate
localitatea Urşi"

comuna
Pesceana,
Şirineasa şi
Popesti

24 luni

Protecția mediului ; -Avize
administratori drum naţional
judeţean şi comunal; -Aviz
Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Vâlcea - Serviciul
Poliţiei Rutiere Vâlcea; Aviz Stat Major General
M.Ap.N.;-Aviz administrator
reţea apă-canal; -Aviz S.C.
CEZ Distribuţie S.A; -Acord
proprietar
spaţiu
de
colocare
pentru
echipamente şi instalaţii; aviz de coexistenţă al
administratorului de fibră
optică existentă; - Referat
verificator conform Legii
nr.10/1995; - Plan de
situaţie şi plan de încadrare
în teritoriu întocmite pe
suport topografic, vizate de
Oficiul
Judeţean
de
Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea;

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
GHEORGHE PASAT

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 243 din 24.05.2016

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din … interval: 11 - 12
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată
execuție

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

12 luni

1

Ministerul
pentru
Societatea
Informaţională
prin
mandatar
Telekom
Romania
Mobile
Communications S.A
reprezentat
prin
S.C.Protelco S.A

Bucureşti
judet , Sect.
5, Str.
Bulevardul
Libertăţii, Nr.
14

"Proiectul ro-net - construirea
unei infrastructuri naţionale de
broadband în zonele
defavorizate - localitatea Sineşti,
judeţul Vâlcea"

273.883,51

comuna
Grădiştea şi
comuna Sineşti

2

Ministerul
pentru
Societatea
Informaţională
prin
mandatar
Telekom
Romania
Mobile
Communications S.A
reprezentat
prin
S.C.Protelco S.A

Bucureşti
judet , Sect.
5, Str.
Bulevardul
Libertăţii, Nr.
14

"Proiectul ro-net - construirea
unei infrastructuri naţionale de
broadband în zonele
defavorizate - localitatea
Pârâienii de Sus, judeţul Vâlcea"

95 376 lei

comuna
Grădiştea şi
comuna Livezi

12 luni

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
GHEORGHE PASAT
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Anexă la Dispoziţia nr. 245 din 25.05.2016

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea, din data de 31 mai 2016, ora 900
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 28 aprilie 2016
Informare privind activitatea desfăşurată de Vicepreşedintele cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
domnul Gheorghe Păsat, de la ultima şedinţă ordinară şi până în prezent.
Informare privind eficienţa activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, în trimestrul I/2016.
Informare privind evaluarea gradului de realizare, de către administratorii Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri
Vâlcea, în primul trimestru al anului 2016, a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la Contractele de mandat
Proiect hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului
Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau integral din bugetul propriu al judeţului Vâlcea şi a bugetelor unor instituţii publice
finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2016.
Proiect hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial
sau integral din venituri proprii şi a Bugetului împrumuturilor interne, pe perioada 1 ianuarie - 31 martie 2016.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, pe anul 2016 al Societăţii SERVCET S.A.
Râmnicu Vâlcea
Proiect hotărâre privind stabilirea normativelor de cheltuieli care privesc dotarea cu mijloace de transport şi consumul de
carburanţi pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.
Proiect hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Vâlcea, pentru perioada 2016-2019.
Proiect hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 103 din 21 decembrie1999 privind
însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare.
Proiect hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Vâlcea în domeniul public al Comunei
Perişani, judeţul Vâlcea.
Proiect hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 30 din 28 februarie 2013.
Proiect hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza "studiu de fezabilitate", pentru obiectivul de
investiţii "Consolidare şi refacere DJ 656 Olăneşti – Comanca – Tisa, km 0+000-8+874 (platforma drum, ziduri de sprijin,
podete)", judetul Vâlcea.
Proiect hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Consolidare şi refacere DJ 656 Olăneşti – Comanca – Tisa, km
0+000-8+874” care se implemetează prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţă de Urgenţă a
Guvernului nr.28/2013.
Proiect hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea.
Proiect hotărâre privind modificarea anexei nr.II.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 149 din 28.11.2013 privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu
modificările şi completările ulterioare.
Proiect hotărâre privind aprobarea convenţiei de parteneriat încheiată de Consiliul Judeţean Vâlcea - Centrul Naţional de
Informare şi Promovare Turistică Vâlcea cu Organizaţia Naţională „Cercetaşii României” Grupul de Iniţiativă „ Radu de la
Afumaţi” Râmnicu Vâlcea.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC
„Expo Nord – Oltenia” SA şi aprobarea Contractului de mandat al acestuia.
Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioada de 3 luni, a funcţiei publice de conducere
de Director executiv al Directiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, de către doamna Brănescu Mihaela –
Gabriela, consilier, gradul profesional superior.
Diverse.
PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT
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