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HOTĂRÂRI
HOTĂRÂREA nr. 96 din 18 mai 2017privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acţionarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A. să desemneze doi
administratori provizorii propuşi de acţionarul Judeţul Vâlcea în Consiliul de Administraţie al societății
HOTĂRÂREA nr. 97 din 18 mai 2017 privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acţionarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A., să aprobe declanşarea
procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii
HOTĂRÂREA nr. 98 din 31 mai 2017 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, a Bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, precum şi a Bugetului
împrumuturilor interne, pe anul 2017
HOTĂRÂREA nr. 99 din 31 mai 2017 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 2017
HOTĂRÂREA nr. 100 din 31 mai 2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 al
Societăţii PARC IND VÂLCEA S.A.
HOTĂRÂREA nr. 101 din 31 mai 2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societății
“Expo Nord - Oltenia” S.A., pe anul 2017
HOTĂRÂREA nr. 102 din 31 mai 2017 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al
S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 103 din 31 mai 2017 privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei
Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2017, şi estimarea principalilor indicatori
economico – financiari, pe anii 2018 şi 2019
HOTĂRÂREA nr. 104 din 31 mai 2017 privind eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale provenite din
redevenţă şi majorări datorate bugetului propriu al Judeţului Vâlcea de către S.C. APAVIL S.A. Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 105 din 31 mai 2017 privind actualizarea Monografiei economico- militare a judeţului
Vâlcea, adoptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlceanr. 81 din 31 mai 2016
HOTĂRÂREA nr. 106 din 31 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea criteriilor,
procedurilor și a atribuțiilor specifice în baza cărora Președintele Consiliului Județean Vâlcea numește și
eliberează din funcție administratorul public
HOTĂRÂREA nr. 107 din 31 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 108 din 31 mai 2017 privind aprobarea statului de funcții al Școlii Populare de Arte și
Meserii Râmnicu Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 109 din 31 mai 2017 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 110 din 31 mai 2017 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii
Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 111 din 31 mai 2017 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului
de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti
HOTĂRÂREA nr. 112 din 31 mai 2017 privind aprobarea contribuției proprii la finanțarea obiectivului
<<Fazarea proiectului ,,Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”>>
HOTĂRÂREA nr. 113 din 31 mai 2017 privind aprobarea modelului Protocolului de colaborare încheiat
între Consiliul Judeţean Vâlcea/Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea,
Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, în vederea punerii în aplicare
a prevederilor Ordinului nr.1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi
intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi
profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării
copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale
HOTĂRÂREA nr. 114 din 31 mai 2017 privind aprobarea Scrisorii de așteptări și mandatarea
reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea “Expo Nord - Oltenia”
SA, să declanșeze procedura de selecție pentru un membru în Consiliul de Administrație
HOTĂRÂREA nr. 115 din 31 mai 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în
Comitetul Judeţean pentru implementarea Planurilor Regionale de Servicii de Sănătate
HOTĂRÂREA nr. 116 din 31 mai 2017 privind modificarea art.1 lit.a) pct.1 din Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.39 din 31 august 2016, privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean
Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti
HOTĂRÂREA nr. 117 din 31 mai 2017 privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioadă de 6 luni, a
funcţiei publice de conducere de Director executiv adjunct economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea, de către doamna Udubaşa Daniela Ştefania, consilier, gradul profesional superior
HOTĂRÂREA nr. 118 din 31 mai 2017 privind reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism
HOTĂRÂREA nr. 119 din 31 mai 2017 privind soluţionarea plângerii prealabile formulate de Sabin Lungoci
împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 92 din 27 aprilie 2017
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DISPOZIŢII
DISPOZIŢIA nr. 209 din 3 mai 2017 privind emiterea a două autorizaţii de construire
DISPOZIŢIA nr.211 din 3 mai 2017 privind emiterea a trei certificate de urbanism
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DISPOZIŢIA nr. 212 din 5 mai 2017 privind emiterea a trei certificate de urbanism
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DISPOZIŢIA nr. 217 din 9 mai 2017 privind emiterea unui certificat de urbanism
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DISPOZIŢIA nr. 221 din 11 mai 2017 privind emiterea unui certificat de urbanism
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DISPOZIŢIA nr. 222 din 11 mai 2017 privind emiterea a două autorizaţii de construire
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DISPOZIŢIA nr. 226 din 12 mai 2017 privind emiterea unui certificate de urbanism

25

DISPOZIŢIA nr. 227 din 12 mai 2017 privind emiterea unei autorizaţii de desfiinţare şi a două autorizaţii de construire

26

DISPOZIŢIA nr. 229 din 17.05.2017 privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
extraordinară în data de 18 mai 2017, ora 1000

26

DISPOZIŢIA nr. 231 din 17 mai 2017 privind emiterea a două autorizaţii de construire

26

DISPOZIŢIA nr. 234 din 17 mai 2017 privind emiterea unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 236 din 18.05.2017 privind emiterea a două certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 239 din 18 mai 2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
doamnei POPESCU IOANA-ANDREEA în MOSCATO-POPESCU
DISPOZIŢIA nr. 240 din 18 mai 2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
domnului TOBĂ MARIUS-REMUS în ALEXANDRESCU
DISPOZIŢIA nr. 241 din 18.05.2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
domnului AVRAM NICOLAIE în VLĂDESCU
DISPOZIŢIA nr. 242 din 18 mai 2017 privind emiterea unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 242 din 18 mai 2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui domnului
SURDOIU CONSTANTIN în DANIEL-CONSTANTIN
DISPOZIŢIA nr. 253 din 24 mai 2017 privind emiterea unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 254 din 24 mai 2017 privind emiterea a două certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 257 din 25 mai 2017 privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară
în data de 31 mai 2017, ora 1000
DISPOZIŢIA nr. 264 din 30.05.2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
domnului BUCĂ IONUŢ-GABRIEL în OCHESCU
DISPOZIŢIA nr. 268 din 31.05.2017 privind schimbarea, pe cale administrativă,a prenumelui domnului
ENACHE IORDAN în IORDAN-IORGU
DISPOZIŢIA nr. 271 din 31.05.2017 privind emiterea a două certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 273 din 31 mai 2017 privind prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism
HOTĂRÂRE privitoare la: instituirea stării de alertă la nivelul localității Alunu, județul Vâlcea
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HOTĂRÂRI
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A. să desemneze doi administratori provizorii propuşi
de acţionarul Judeţul Vâlcea în Consiliul de Administraţie al societății
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 18 mai 2017, la care participă un
număr de 29 consilieri judeţeni, din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.
6353 din 16 mai 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 6354
din 16 mai 2017;
1
În conformitate cu prevederile art. 64 alin.(1) alin. (3) alin. (5) şi ale art. 28 alin. (1), din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011,cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu cele ale art. 32 alin. (2) din Actul Constitutiv al Societăţii Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea
S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.132 din 31.09.2013 şi ale art.2 pct.2.1. lit. ”c” şi art. 3 din
Contractul de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.13 din 31 ianuarie 2017;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se mandatează reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea
Centrul de Afaceri Flandra- Vâlcea S.A., să desemneze doi administratori provizorii propuşi de acţionarul
Judeţul Vâlcea în Consiliul de Administraţie al societății.
Art.2 Se propun, din partea acţionarului Judeţul Vâlcea, pentru două funcţii de membri provizorii ai
Consiliului de Administraţie al Societăţii Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A., următorii:
1. Domnul Concioiu Alexandru, cu un număr de 26 de voturi pentru şi 3 voturi împotrivă;
2. Domnul Urucu Alin, cu un număr de 23 de voturi pentru şi 6 voturi împotrivă;
Art.3 Pe data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean
Vâlcea nr. 42 din 28 martie 2014.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Societăţii Centrul de Afaceri
Flandra-Vâlcea S.A., domnului Gheorghe Bobocea, reprezentantul judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A., doamnei Corina-Vasilica Andreescu,
domnului Ion Cherăscu, precum şi persoanelor prevăzute la art.2, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al
Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 28 voturi pentru şi 0 voturi împotrivă,
iar domnul consilier judeţean Gheorghe Bobocea nu a participat la vot.
Art. 2 a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.45 alin. (5) coroborate cu cele ale art.98 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 96 din 18 mai 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor
la Societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A., să aprobe declanşarea
procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 18 mai 2017, la care participă un
număr de 29 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.6504
din 16 mai 2017;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.6505 din
16 mai 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” și alin.(2 lit.”d” din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.29, alin.(2), (3) şi (4), ale art.644, alin.(1) şi (3)
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.4, alin.(3) din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de
selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii
privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate potrivit Anexei nr.1 la
Hotărârea Guvernului nr.722/2016, ale art.2, pct.2.1, lit.”c”și art.3 din Contractul de mandat aprobat potrivit Anexei la
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.13 din 31 ianuarie 2017, privind desemnarea reprezentantului Judeţului
Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A. şi aprobarea
contractului de mandat al acestuia;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se mandatează reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea
Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A., să aprobe declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului
de Administraţie al societăţii.
Art.2 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la
propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor.
(2) Candidaţii propuşi de consiliul de administraţie al societăţii sunt evaluaţi sau selectaţi în prealabil şi
recomandaţi de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administraţie. Comitetul de nominalizare
este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puţin unul este independent. Prin decizie a consiliului
de administraţie se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert
independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt
contractate de societate în condiţiile legii.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Societății Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A., precum şi domnului
Bobocea Gheorghe, reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societatea Centrul
de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 97 din 18 mai 2017
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, a Bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, precum
şi a Bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2017
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2017, la care participă un număr
de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.6890
din 23 mai 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.6891 din
23 mai 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
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HOTĂRĂŞTE
Art. (1) Se rectifică Bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.45 din 31 martie 2017, potrivit anexelor nr.1 şi 2.
(2) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2017, 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 ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau
integral din bugetul de la bugetul local, pe anul 2017, 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 2017, potrivit anexei nr.3.a.
Art.3 Se rectifică Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, pe anul 2017,
potrivit anexelor nr.4 şi 4.1.
Art.4 Se rectifică Bugetul împrumuturilor interne, pe anul 2017, potrivit anexelor nr.5, 5.1 – 5.5.
Art.5 Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.4, 3, 3a, 4, 4.1, 5, 5.1 – 5.5, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 32 voturi pentru,0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 98 din 31 mai 2017
NOTĂ: Anexele nr. 1, 2, 2.1 – 2.4, 3, 3a, 4, 4.1, 5, 5.1 – 5.5 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 2017
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2017 la care participă un număr
de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.5657 din 2 mai 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.5658 din 2
mai 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) şi alin.(13) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor şi
Ministrului Finanţelor Publice, nr.244/2651/2010, pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor
art.14, alin.(7), ale art.57, alin.(21) şi ale art.761, 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 2017,
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 2017, potrivit anexei nr.2.
Art.3 Se aprobă execuţia Bugetului împrumuturilor interne, pe perioada 1 ianuarie – 31 martie 2017,
potrivit anexei nr.3.
Art.4 Se aprobă situaţia indicatorilor privind execuţia Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, pe perioada 1
ianuarie – 31 martie 2017, potrivit anexei A.
Art.5 Anexele nr.1, 2, 3 şi A fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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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 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 99 din 31 mai 2017
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 2017
al Societăţii PARC IND VÂLCEA S.A.
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2017, la care participă un număr
de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.6659
din 18 mai 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.6660 din
18 mai 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa Societăţii PARC IND VÂLCEA S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub
nr.3765/R din data de 25 aprilie 2017;
În conformitate cu prevederile art.59 din Legea nr.6/2017, privind bugetul de stat pe anul 2017, ale
Ordonanţei 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 PARC IND VÂLCEA S.A., pe anul 2017, 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 PARC IND VÂLCEA S.A., precum şi Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia
pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată 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 20 voturi pentru, 12 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 100 din 31 mai 2017
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 aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli
Al Societății “Expo Nord - Oltenia” S.A., pe anul 2017
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2017, la care participă un număr
de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.6888
din 23 mai 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.6889 din
23 mai 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea;
Ţinând cont de adresa Societății “Expo Nord - Oltenia” S.A. nr.42/26.04.2017, înregistrată la Consiliul
Județean Vâlcea sub nr. 4371/R din 26.04.2017;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei 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 și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor
publice nr.20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a
anexelor de fundamentare a acestuia cu modificările și completările ulterioare şi cele ale art.59 din Legea nr.6 din 16
februarie 2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;
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 Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Societății “Expo Nord - Oltenia” S.A., pe anul 2017,
potrivit anexelor nr. 1-5.
Art.2 Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice, Societății “Expo Nord - Oltenia” S.A., Primăriei Oraşului Călimăneşti, precum şi
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 20
voturi pentru, 12 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr.101 din 31 mai 2017
NOTĂ: Anexele nr. 1-5 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 2017
al S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2017, la care participă un număr
de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3581
din 12 mai 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.3582 din
12 mai 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.59 din Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr.6/2017, Ordonanţei
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, 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;
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În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. PRELCET 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, S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, Societăţii CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, precum
şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 19
voturi pentru, 12 voturi împotrivă, iar domnul consilier judeţean Ion Belciu nu a participat la vot.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 102 din 31 mai 2017
NOTĂ: Anexele nr. 1-5 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene
de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2017, şi estimarea principalilor indicatori
economico – financiari, pe anii 2018 şi 2019
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2017 la care participă un număr
de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.6928 din 24 mai 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.6929 din
24 mai 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, nr.1534 din 16 mai 2017,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.6611 din 17 mai 2017;
În conformitate cu prevederile art.59 din Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr.6/2017, Ordonanţei 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, 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 rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe
anul 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.71 din 27 aprilie 2017 şi estimarea principalilor indicatori
economico – financiari pe anii 2018 şi 2019, potrivit anexelor nr.1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, Consiliului de
administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, precum şi Şefului Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea dispoziţiilor 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 20 voturi pentru, 11 voturi împotrivă şi o abţinere.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.103 din 31 mai 2017
NOTĂ: Anexele nr. 1-5 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

10

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale provenite din redevenţă şi majorări
datorate bugetului propriu al Judeţului Vâlcea de către S.C. APAVIL S.A. Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2017, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.
5892 din 03 mai 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.5893 din
03 mai 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.622, alin.(1) din Codul de Procedură Civilă, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.186 din Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.5, art.7,
pct.3 şi art.9 din Regulamentul privind procedura de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale la bugetul propriu al
judeţului Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.10 din 28 iulie 2016;
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 eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale, în sumă de 1.886.065,92 lei, provenite din
redevenţă şi majorări datorate bugetului propriu al Judeţului Vâlcea, de către S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, pe o
perioadă de 2 ani, potrivit anexei nr.1.
Art.2 Se aprobă Contractul privind eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale provenite din redevenţă şi majorări
datorate bugetului propriu al Judeţului Vâlcea, de către S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, prevăzut în anexa nr.2.
Art.3 Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi S.C. APAVIL S.A. 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 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnii consilieri judeţeni
Alexandru Oproaica şi Adrian-Cosmin Dima nu au participat la vot.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.104 din 31 mai 2017
NOTĂ: Anexele nr. 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 actualizarea Monografiei economico- militare a judeţului Vâlcea,
adoptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlceanr. 81 din 31 mai 2016
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2017, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.6738
din 18 mai 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.6739 din
18 mai 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea;
Ţinând cont de adresele Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Vâlcea (STPS) nr.839 PS din
13.03.2017, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr.3723 din 20.03.2017 și nr.661 VL din 15.05.2017
înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr.6474 din 15.05.2017;
În conformitate cu prevederile art.91 alin. (1) lit.f) și art.104 alin.(1) lit.f) din Legea administrației publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.35 lit.d) din Legea apărării
naţionale nr.45/1994, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.47 lit.f) din Legea nr.477/2003 privind
pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare republicată, cu modificările și completările
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ulterioare și cele ale art.3 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) din Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea
monografiei economico-militare a judeţului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1174/2011;
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 Se actualizează Monografia economico-militară a judeţului Vâlcea, adoptată prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.81 din 31 mai 2016, după cum urmează:
Anexa 1a - Structura populației pe sexe și grupe de vârstă - 11 (unsprezece) file, nesecret;
Anexa 1b - Structura populației pe etnii - 4 (patru) file, nesecret;
Anexa 2a - Cursuri de apă - 3 (trei) file, nesecret;
Anexa 8a - Stații de emisie radio-TV - 4 (patru) file, nesecret;
Anexa 8e - Structuri de comunicații poștale - 8 (opt) file, nesecret;
Anexa 10 - Operatori economici - 76 (şapte zeci şi şase) file, nesecret;
Anexa 12 - Unități de cazare și alimentație publică - 5 (cinci) file, nesecret;
Anexa 14 - Unități de asistență medicală -18 (optsprezece) file, nesecret;
Anexa 16 - Mijloace de transport și utilaje de construcții - 34 (trei zeci şi patru) file, nesecret;
Anexa 18 – Instituții de învătământ - 21 (două zeci şi unu) file, nesecret.
Art.2 Monografia economico-militară a judeţului Vâlcea este o lucrare ce conţine documente care vor fi
păstrate, mânuite şi gestionate conform nivelului de clasificare secret de serviciu şi se află stocată pe suport
electronic la Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Vâlcea și la Direcţia Generală Administrație Locală
- Compartimentul Cancelarie pe suport de hârtie, iar consultarea acesteia se face numai pe baza autorizaţiei
de acces la documente clasificate
Art.3 Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Economice, Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Vâlcea, precum şi Centrului Militar
Județean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.105 din 31 mai 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea criteriilor,
procedurilor și a atribuțiilor specifice în baza cărora Președintele Consiliului Județean Vâlcea
numește și eliberează din funcție administratorul public
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2017, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.3216 din 9 martie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.3217 din
9 martie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1), lit.a), alin.(2), lit.c), art.113 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ale art.6 alin.(1) și (4) și ale Notei nr.4
de la Capitolul II al Anexei nr.I din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.32 din 31
august 2016 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Vâlcea ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și
cele ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.56 din 30 septembrie 2016 privind modificarea și completarea
Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Regulamentul referitor la stabilirea criteriilor, procedurilor și a atribuțiilor specifice în baza
cărora Președintele Consiliului Județean Vâlcea numește și eliberează din funcție administratorul public,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Administrație Locală, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al
Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(1) coroborate cu cele ale art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 31
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.106 din 31 mai 2017
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2017, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.2276
din 22 februarie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.2277 din
22 februarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a”, alin.(2), lit.”c” şi alin. (5), lit.”a”, pct.2, din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.52/2003, privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, ale art.3, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.867/2015, pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.7, alin.(4), lit.”d” din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1434/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale 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
Vâlcea nr.73 din 29 noiembrie 2012.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Biroului Resurse Umane, Gestiunea
Funcţiilor Publice, 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 în temeiul art.97 alin.(1),din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 107 din 31 mai 2017
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcții al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2017, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.5214
din 19 aprilie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub nr.5215
din 19 aprilie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Ţinând cont de adresa Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea nr.540 din 06.04.2017,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 4684 din 06.04.2017;
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 și completările ulterioare, ale art.41 alin.(1) și alin.(2) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale art.26 alin.(3) din Legea cadru nr.284/2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă statul de funcţii al Şcolii Populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea, potrivit anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data prezentei îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.147 din
28 noiembrie 2013 şi cele ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.200 din 30 septembrie 2015.
Art.3 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Administraţie Locală, precum şi Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea
şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.108 din 31 mai 2017
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2017, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.7027
din 25 mai 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.7028 din 25 mai 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean
Vâlcea, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2 Pe data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.32 din 31
august 2016, privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, structurilor
funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.109 din 31 mai 2017
NOTĂ: Anexele nr. 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 aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale
Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2017, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.6904
din 23 mai 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.6905 din 23 mai 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Văzând adresa Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea nr.1327 din 15 mai 2017, înregistrată la
Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.6479 din 15 mai 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea,
prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.55 din 31
martie 2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul”
Vâlcea şi Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.60/31.03.2017 privind modificarea statului de funcţii al
Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea.
Art.3 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, precum şi Bibliotecii
Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 110 din 31 mai 2017
NOTĂ: Anexele nr. 1 şi 2 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 aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale
Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2017, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.6964
din 24 mai 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.6965 din 24 mai 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Văzând adresa Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti nr.1556 din 15 mai
2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.6628 din 15 mai 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin
Anastasatu” Mihăeşti, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Administraţie Locală, Biroului Resurse Umane,Gestiunea Funcţiilor Publice, precum şi Spitalului de Pneumoftiziologie
„Constantin Anastasatu” Mihăeşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia
pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 111 din 31 mai 2017
NOTĂ: Anexele nr. 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 aprobarea contribuției proprii la finanţarea obiectivului <<Fazarea proiectului
,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”>>
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.05.2017, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr.
7002 din 24.05.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe, înregistrat
la nr.7003 din 24.05.2017 şi avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(1), litera b) şi litera d) coroborate cu prevederile alin. (5) pct.13
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ale art.8 alin (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Având în vedere prevederile „Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare
2014-2020, Axa Prioritară 3-Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al
resurselor, Obiectivul Specific 3.2 - Creșterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum
şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă a populaţiei - Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă şi apă
uzată”, precum şi ale art. I alin (8) - Secţiunea I - Condiţii specifice aplicabile sectorului de apă/apă uzată, din
cadrul contractului de finanţare nr. 26/09.02.2017 pentru <<Fazarea proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”>> .
Ţinând cont de adresa nr. 18359/02.05.2017/3273/R/03.05.2017, transmisă de Societatea APAVIL S.A;
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În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1– Se aprobă alocarea sumei de 117.151 lei, pentru asigurarea contribuţiei proprii la finanţarea
obiectivului <<Fazarea proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Vâlcea”>>.
Art. 2 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA
Vâlcea precum şi Societăţii Apavil S.A. – Rm. Vâlcea, pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) coroborate cu cele ale
art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 112 din 31 mai 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modelului Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Judeţean
Vâlcea/Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Direcţia de Sănătate
Publică Vâlcea şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, în vederea punerii în aplicare a prevederilor
Ordinului nr.1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia
integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi
profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării
copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2017, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.6978
din 24 mai 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.6979din
24 mai 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Ţinând cont de adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea nr. 28563 din
22.05.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea la nr. 6826 din 22.05.2017;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.e) şi alin.(6) lit.a) şi art.120 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.1 alin.(2) și art.99 alin.(1), (2) şi (3) din
Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016, menţionat, scopul acestuia este de a asigura cadrul conceptual şi operaţional unitar
pentru evaluarea copiilor cu dizabilităţi şi/sau cu cerinţe educaţionale speciale (CES) şi intervenţia integrată în vederea
asigurării dreptului la educaţie, a egalizării şanselor pentru aceşti copii, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării lor,
incluzând colaborarea interinstituţională şi managementul de caz;
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 Se aprobă modelul Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea/Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Ordinului nr.
1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea
încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe
educaţionale speciale, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se împuterniceşte domnul Constantin Rădulescu Președintele Consiliului Judeţean Vâlcea să
semneze Protocolul de colaborare prevăzut la art.1.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prezenta hotărâre prin Compartimentul Cancelarie,
Direcției Generale Economice, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Direcţiei
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de Sănătate Publică Vâlcea, precum şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0
voturi împotrivă, iar doamna Roşu–Călina Roxana Laura nu a participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.113 din 31 mai 2017
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
H O TĂ R Â R E
privind aprobarea Scrisorii de aşteptări și mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acţionarilor la Societatea “Expo Nord - Oltenia” SA, să declanşeze procedura de selecţie
pentru un membru în Consiliul de Administraţie
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2017, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni, din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.
6703 din 18 mai 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 6704
din 18 mai 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Societăţii “Expo Nord - Oltenia” S.A. nr.46 din 26.04.2017, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea la nr.5510 din 26.04.2017;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”a” şi alin.(2) lit.”d” din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.3 alin.(2) lit.c), art.28 alin.(1) şi art.29 alin.(2) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderior publice, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.33 alin.(2) şi alin.(3) din Actul constitutiv al
societăţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.167 din 31 iulie 2015 şi cele ale art.2 pct.2.1. lit.c) din
Contractul de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.90 din 31 mai 2016;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă Scrisoarea de aşteptări pentru Societatea ”Expo Nord Oltenia” S.A. prevăzută în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se mandatează reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea
“Expo Nord – Oltenia” S.A. să declanşeze procedura de selecţie pentru un membru al Consiliului de
Administraţie, în conformitate cu prevederile art.29 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice, Societăţii “Expo Nord – Oltenia” S.A.,
Primăriei Oraşului Călimăneşti, precum şi reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea “Expo Nord - Oltenia” S.A., 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 20 voturi pentru, 11 împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr.114 din 31 mai 2017
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea
în Comitetul Judeţean pentru implementarea Planurilor Regionale de Servicii de Sănătate
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2017, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.6268
din 10 mai 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.6269 din
10 mai 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.6055 din 05 mai 2017, prin care Direcţia
de Sănătate Publică Vâlcea a solicitat desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în
Comitetul Judeţean pentru elaborarea Planurilor Regionale de Servicii de Sănătate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”f” şi alin.(5), lit.”a”, pct.3 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Sănătăţii
nr.1376/2016, pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sănătate;
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 desemnează doamna Oprea Diana Nicoleta, consilier în cadrul Direcţiei Generale Economice Biroului servicii publice judeţene, monitorizare instituţii de învăţământ şi cultură, sănătatate, ca reprezentant al
Consiliului Judeţean Vâlcea în Comitetul Judeţean pentru implementarea Planurilor Regionale de Servicii de
Sănătate.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea, precum şi doamnei Oprea Diana
Nicoleta, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(5) şi art.98 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr
de 28 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 115 din 31 mai 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea art.1 lit.a) pct.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.39 din 31 august
2016, privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea
în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2017, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.5821 din 02 mai 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.5822 din
02 mai 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.5463 din 25 aprilie 2017, prin care domnul
Pirnea Alexandru Bogdan şi-a înaintat demisia din funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului
de Psihiatrie Drăgoeşti;
Văzând procesul-verbal al comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”d” şi alin.(5), lit.”a”, pct.3 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.187 alin.(2) lit.”b” din Legea
nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, 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.l Articolul 1, lit.a), pct.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.39 din 31 august 2016, privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Spitalului de
Psihiatrie Drăgoeşti, se modifică în sensul înlocuirii domnului Pirnea Alexandru Bogdan, membru titular, cu
domnul Radu Constantin Mănoiu.
Art.ll Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, domnului Pirnea
Alexandru Bogdan, precum şi persoanei prevăzute la art.l, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(5) şi art.98 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr
de 29 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 116 din 31 mai 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioadă de 6 luni, a funcţiei publice de
conducere de Director executiv adjunct economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea, de către doamna Udubaşa Daniela Ştefania, consilier,
gradul profesional superior
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 31 mai 2017 la care participă un număr de 31
consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelei Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.6370 din 12 mai 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat la
nr.6371 din 12 mai 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.21924/2017, înregistrat la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr.4866/R din 25 aprilie 2017;
Văzând procesul-verbal al comisiei de validare;
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 2017, se aprobă exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioadă de 6 luni, a
funcţiei publice de conducere de Director executiv adjunct economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vâlcea, de către doamna Udubaşa Daniela Ştefania, consilier, gradul profesional superior.
Art.2 Pe perioada exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de Director executiv adjunct economic
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, doamna Udubaşa Daniela Ştefania 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 Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, precum şi doamnei Udubaşa Daniela Ştefania, 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 29 voturi pentru, un vot împotrivă şi un vot nul.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 117 din 31 mai 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2017, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.6252
din 10 mai 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat
la nr.6253 din 10 mai 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa SC Apavil SA Vâlcea înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.2403/R din 02 martie
2017 şi adresa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea
sub nr.2403/R din 06 martie 2017;
Văzând procesul-verbal al comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.37 alin.(1), (11), (12), (13), (2), (3) şi (4) din Legea nr.350/2001, privind
amenajarea teritoriului şi urbanismului, 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 reorganizează Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, în următoarea
componenţă:
1. Adrian Ciocănău - Arhitect cu drept de semnătură, înscris în Registrul
Urbaniştilor din România
- Preşedinte
2. Horia Ciuruş - Vicepreşedinte al Ordinului Arhitecţilor din România,
Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea
- Membru
3. Doina Negoiţă - Arhitect cu drept de semnătură, înscris în Registrul
Urbaniştilor din România
- Membru
4. Cristina-Maria Miu - Reprezentant al Ordinului Arhitecţilor din România,
Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea
- Membru
5. Constantin Popescu
- Arhitect cu drept de semnătură, înscris în Registrul
Urbaniştilor din România
- Membru
6. Dorin Rădulescu - Arhitect cu drept de semnătură, înscris în Registrul
Urbaniştilor din România
- Membru
7. Cristian Dinulescu - Arhitect cu drept de semnătură, înscris în Registrul
Urbaniştilor din România
- Membru
8. Alexandru Suciu - Arhitect cu drept de semnătură, înscris în Registrul
Urbaniştilor din România
- Membru
9. Ion Ioan
Arhitect cu drept de semnătură, înscris în Registrul
Urbaniştilor din România
- Membru
10. Cristinel Vlad - Arhitect cu drept de semnătură, înscris în Registrul
Urbaniştilor din România
- Membru
11. Florin Epure - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vâlcea
- Membru
12. Constantin Dăscălescu – C.N.A.I.R., Direcţia Regională Drumuri ş;i Poduri Craiova,
Secţia Drumuri Naţionale Rm. Vâlcea
- Membru
13. Horia Popescu - Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea
- Membru
14. George Mierliţă - Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva Direcţia Silvică Vâlcea
- Membru
15. Dorin Constantin - Administraţia Naţională ”Apele Române”, Administraţia Bazinală
de Apă Olt - Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea, Direcţia Apelor Olt
- Membru
16. Sorin Constantin - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
"G-ral Magheru" al judeţului Vâlcea
- Membru
17. Eugenia Cruşoveanu - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea
- Membru
18. Luminiţa Apostolescu - Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea
- Membru
19. Constantin Stoian - S.C. CEZ Distribuţie S.A. Serviciul Dezvoltare Vâlcea
- Membru
20. Constantin Rizescu - S.C. APAVIL S.A. Vâlcea
- Membru
Art.2 Pe data prezentei, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.188 din 31 august 2015.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Ordinului Arhitecţilor din România-Filiala Teritorială
Sibiu-Vâlcea, Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vâlcea, C.N.A.I.R.-Direcţia Regională Drumuri şi Poduri
Craiova, Secţia Drumuri Naţionale Râmnicu Vâlcea, Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, Direcţiei Silvice
Vâlcea, Administraţiei Naţionale „Apele Române’’-Administraţia Bazinală de Apă Olt-Sistemul de Gospodărire
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a Apelor Vâlcea-Direcţia Apelor Olt, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru’’ al Judeţului
Vâlcea, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea, Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea, S.C. CEZ
Distribuţie S.A. Serviciul Dezvoltare Vâlcea, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea, S.C. APAVIL S.A.
Vâlcea şi persoanelor prevăzute în anexă, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(5), coroborate cu cele
ale art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 118 din 31 mai 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind soluţionarea plângerii prealabile formulate de Sabin Lungoci
împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.92 din 27 aprilie 2017
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai 2017, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere plângerea prealabilă, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 6416/12.05. 2017;
Ţnând cont de Nota privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de Sabin Lungoci împotriva
Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.92 din 27 aprilie 2017, nr.6416 din 18 mai 2017;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’d’’ şi alin.(5) lit.’’a’’ pct.14 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.2 alin.(1) lit.’’j’’din Legea
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se respinge plângerea prealabilă, înregistrată sub nr.6416 din 12 mai 2017, formulată de domnul
Sabin Lungoci împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.92 din 27 aprilie 2017, privind aprobarea
rezultatului final al evaluării pe anul 2016 a managementului domnului Sabin Lungoci, managerul Centrului
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice şi domnului Sabin Lungoci, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea
şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 20 voturi
pentru, 11 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 119 din 31 mai 2017
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DISPOZIŢII
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.5803 din
02.05.2017, prin care se propune emiterea a două autorizaţii de construire;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a), precum şi ale art.7 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două autorizaţii de construire, prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 209 din 3 mai 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a trei certificate de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 5885 din
03.05.2017, prin care se propune emiterea a trei certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit trei certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 211 din 3 mai 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a trei certificate de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 5908 din
03.05.2017, prin care se propune emiterea a trei certificate de urbanism;
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În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a), având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.6 din Legea
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit trei certificate de urbanism, prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 212 din 5 mai 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 6117 din
08.05.2017, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 217 din 9 mai 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 6273 din
10.05.2017, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 4, lit. a) şi având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.6 din Legea
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
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Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 221 din 11 mai 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.6173 din
09.05.2017, prin care se propune emiterea a două autorizaţii de construire;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a), precum şi ale art.7 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două autorizaţii de construire, prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 222 din 11 mai 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificate de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.6372 din
12.05.2017, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(1)–(3) din Legea nr. 50/1991 din Legea nr. 50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 226 din 12 mai 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizații de desființare și a două autorizații de construire
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 6373 din
12.05.2017, prin care se propune emiterea unei autorizaţii de desfiinţare şi a două autorizaţii de construire;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de desfiinţare, prevăzută în Anexa nr.1
Art. 2 Se emit două autorizaţii de construire, prevăzute în Anexa nr.2
Art. 3 Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 227 din 12 mai 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
extraordinară în data de 18 mai 2017, ora 1000
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(2) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările 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 extraordinară, în data de 18 mai 2017, ora 1000,
care se va desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2 Proiectul ordinii de zi a şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei, urmărind
pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 229 din 17.05.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.6557 din
16.05.2017, prin care se propune emiterea a două autorizaţii de construire;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a), precum şi ale art.7 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două autorizaţii de construire, prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 231 din 17 mai 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.6574 din
17.05.2017, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism ;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(3) şi alin.(6), lit.c), din Legea nr. 50/1991 din Legea nr. 50/1991,
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 234 din 17 mai 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 6630 din
17.05.2017, 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 şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 236 din 18.05.2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei POPESCU IOANA-ANDREEA în MOSCATO-POPESCU
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6011 din 07.04.2017,
prin care se propune admiterea cererii doamnei Popescu Ioana-Andreea, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui
său de familie din Popescu în Moscato-Popescu, motivând că doreşte să poarte un nume de familie comun cu al soţului;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”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 Popescu Ioana-Andreea, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea XXXXX,
judeţul Vâlcea, tată Daniel şi mamă Paula, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de XXXXX,
CNP XXXXX, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Popescu în Moscato-Popescu, urmând să
poarte în viitor numele de familie MOSCATO-POPESCU şi prenumele IOANA-ANDREEA.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Primăriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea - Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi
îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 239 din 18 mai 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului TOBĂ MARIUS-REMUS în ALEXANDRESCU
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6009 din
06.04.2017, prin care se propune admiterea cererii domnului Tobă Marius-Remus, de schimbare, pe cale
administrativă, a numelui său de familie din Tobă în Alexandrescu, motivând că actualul nume de familie
produce ilaritate, iar numele de familie solicitat este ales în mod aleatoriu;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”a” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind
dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările
şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104
alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite cererea domnului Tobă Marius-Remus, domiciliat în comuna Vlădeşti, XXXXX, judeţul
Vâlcea, tată Traian şi mamă Maria, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de XXXXX,
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CNP XXXXX, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Tobă în Alexandrescu, urmând să
poarte în viitor numele de familie ALEXANDRESCU şi prenumele MARIUS-REMUS.
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 Primăriei
Comunei Vlădeşti - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Vlădeşti, care va încunoştinţa
de îndată solicitantul şi îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 240 din 18 mai 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului AVRAM NICOLAIE în VLĂDESCU
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6010 din
07.04.2017, prin care se propune admiterea cererii domnului Avram Nicolaie, de schimbare, pe cale
administrativă, a numelui său de familie din Avram în Vlădescu, 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 domnului Avram Nicolaie, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea XXXXX,
judeţul Vâlcea, tată Gheorghe şi mamă Tudorina, născut în comuna Perişani, judeţul Vâlcea, la data de
XXXXX, CNP XXXXX, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Avram în Vlădescu, urmând
să poarte în viitor numele de familie VLĂDESCU şi prenumele NICOLAIE.
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 Primăriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea - Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de
îndată solicitantul şi îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 241 din 18.05.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 6700 din
18.05.2017, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
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În conformitate cu prevederile art. 4, lit. a) și având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.6 din Legea
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 242 din 18 mai 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă,
a prenumelui domnului SURDOIU CONSTANTIN în DANIEL-CONSTANTIN
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6008 din 06.04.2017,
prin care se propune admiterea cererii domnului Surdoiu Constantin, de schimbare a prenumelui, pe cale administrativă, din
Constantin în Daniel-Constantin, motivând că este cunoscut şi apelat în societate şi sub acest prenume;
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. "b" din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6),
lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite cererea domnului Surdoiu Constantin, domiciliat în muncipiul Râmnicu Vâlcea XXXXX,
judeţul Vâlcea, tată Dumitru şi mamă Ana, născut în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, la data de XXXXX,
C.N.P.XXXXX şi se schimbă prenumele acestuia, pe cale administrativă, din Constantin în Daniel-Constantin,
urmând să poarte în viitor numele de familie SURDOIU şi prenumele DANIEL-CONSTANTIN.
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 Primăriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea - Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de
îndată solicitantul şi îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 248 din 22.05.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 6920 din
23.05.2017, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
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În conformitate cu prevederile art. 4, lit. a), şi având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.6 din Legea
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 253 din 24 mai 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 6887 din
23.05.2017, prin care se propune emiterea a două certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a), având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.6 din Legea
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 254 din 24 mai 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară
în data de 31 mai 2017, ora 1000
Constantin Rădulescu, 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:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 31 mai 2017, ora 1000, 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.
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Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei, urmărind
pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 257 din 25 mai 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului BUCĂ IONUŢ-GABRIEL în OCHESCU
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6012 din 26.04.2017,
prin care se propune admiterea cererii domnului Bucă Ionuţ-Gabriel, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de
familie din Bucă în Ochescu, motivând că actualul nume de familie produce ilaritate, iar numele solicitat provine de la unchiul
matern, al cărui nume doreşte să îl poarte, întrucât în familie nu mai sunt descendenţi de sex masculin;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”a” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b"
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art. 1: Se admite cererea domnului Bucă Ionuţ-Gabriel, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea XXXXX,
judeţul Vâlcea, tată Iulian şi mamă Silvia, născut în municipiul Slatina, judeţul Olt, la data de XXXXX, CNP
XXXXX, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Bucă în Ochescu, urmând să poarte în
viitor numele de familie OCHESCU şi prenumele IONUŢ-GABRIEL.
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 Primăriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea - Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, care va încunoştinţa de îndată solicitantul
şi îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 264 din 30.05.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă,
a prenumelui domnului ENACHE IORDAN în IORDAN-IORGU
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6013 din 04.05.2017,
prin care se propune admiterea cererii domnului Enache Iordan, de schimbare a prenumelui, pe cale administrativă, din
Iordan în Iordan-Iorgu, motivând că are toate documentele întocmite pe numele Enache Iordan-Iorgu;
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. "c" din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare,
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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 Enache Iordan, domiciliat în XXXXX comuna Tomşani, judeţul Vâlcea,
tată Gheorghe şi mamă Elena, născut în comuna Foleşti, judeţul Vâlcea, la data de XXXX, C.N.P. XXXXX şi se
schimbă prenumele acestuia, pe cale administrativă, din Iordan în Iordan-Iorgu, urmând să poarte în viitor
numele de familie ENACHE şi prenumele IORDAN-IORGU.
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 Primăriei Comunei
Tomşani, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitantul şi îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 268 din 31.05.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 7286 din
31.05.2017, prin care se propune emiterea a două certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) , având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.6 din Legea
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 271 din 31.05.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism
Constatin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr. 7326 din
31.05.2017, prin care se propune prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 40 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate
prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
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DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea certificatului de urbanism prevăzut în anexă, care face parte integrantă
din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 273 din 31 mai 2017
COMUNA ALUNU - JUDEŢUL VÂLCEA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DEURGENŢĂ
AL COMUNEI ALUNU, JUDEŢUL VÂLCEA
Nr. 11 din 14.06.2017
HOTĂRÂRE
privitoare la: instituirea stării de alertă
la nivelul localităţii Alunu, judeţul Vâlcea
La solicitarea Administraţiei Bazinale a Apelor Olt de instituire a stării de alertă, Comitetul Local pentru
Situaţii de Urgenţă Alunu, s-a întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14.06.2017, la care participă un număr
de 8 membri din totalul de 9 membri;
În urma solicitării ABA Olt de instituire a stării de alertă nr. 8013/AII din 14.06.2017 înregistrată la Primăriei
comunei Alunu sub nr. 7039 din 14.06.2017 şi a prezentării notei tehnice „Lucrare de investiţii în regim de
urgenţă pentru deviere/intubare râu Olteţ la Alunu, judeţul Vâlcea” în cadrul şedinţei CLSU Alunu din data de
14.06.2017;
Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea, nr. 7761 din 14.06.2017, înregistrată la
Primăria comunei Alunu sub nr. 7041 din 14.06.2017, privind acordul Prefectului judeţului Vâlcea în ceea ce
priveşte declararea stării de alertă în comuna Alunu, sat Alunu, judeţul Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art. 4 alin (1), lit. b, art. 4 alin (5), art. 24, lit. c) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata
prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile și completarile u1terioare;
În temeiul art. 10 alin (3) din HG 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind starea
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă,
cu un număr de 8 voturi pentru, adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE
Art.1. Ca urmare a efectelor negative produse de situaţia de urgenţă generată de fenomenul de
alunecare (curgere) a haldei de steril din punctul „Gropile”, sat Alunu, comuna Alunu, Comitetul Local
pentru Situaţii de Urgenţă Alunu declară, pentru o perioadă de 90 de zile, starea de alertă la nivelul
satului Alunu, punctul „Avram Ioan-Mînzatu Ion”.
Art. 2. Măsurile dispuse pe timpul stării de alertă sunt:
1. Accesul utilajelor ABA Olt şi a constructorilor stabiliţi de aceasta pe terenurile proprietate privată ale
cetăţenilor, situate de o parte şi de alta a râului Olteţ, pentru realizarea, în regim de urgenţă, a obiectivului de
investiţii pentru lucrări provizorii „Deviere/intubare râu Olteţ la Alunu, judeţul Vâlcea”, propuse a se realiza în
trei etape:
1.1 Etapa I – intubarea râului Olteţ pe o lungime de cca 100-150 metri liniari, folosind tuburi premo/pafsin
cu diametre nominale de 1200-2200 mm ;
1.2 Etapa a II-a – lucrări de terasare şi compactare a ebulmentului de alunecare cu realizarea unor
strate suprapuse de balast stabilizat, lucrări posibil a se realiza cu cele propuse la etapa I ;
1.3 Etapa a III-a – în funcţie de evoluţia alunecării de teren, se va realiza o variantă optimă de deviere a
cursului râului Olteţ, cu execuţia unui canal pe o lungime de aproximativ 750 metri liniari, cu o capacitate de
tranzitare de cca. 15-30 mc/secundă, prevăzut cu praguri de fund pentru stabilizarea talvegului.
2. Accesul utilajelor ABA Olt şi a constructorilor stabiliţi de aceasta pe drumurile de interes local,
precum şi pe domeniul public şi privat al localităţii Alunu.
3. Accesul utilajelor ABA Olt şi a constructorilor stabiliţi de aceasta pentru lucări specifice de organizare
de şantier pentru obiectivul de investiţii menţionat la art. 2, punctul 1.
4. Solicitarea sprijinului Distribuţie Oltenia SA pentru lucrări de secţionare a LEA 20Kv Alunu-Bodeşti, în
vederea asigurării condiţiilor de electro-securitate pentru lucrări de realizare a obiectivului de investiţii
menţionat la art. 2, punctul 1.
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5. Solicitarea sprijinului Ocolului Silvic Horezu în vederea urgentării îndeplinirii prevederilor legale în
ceea ce priveşte tăierea arborilor aflaţi în zona de protecţie a râului Olteţ.
6. Continuarea activităţilor specifice integrate de gestionare a situaţiilor de urgenţă, activităţi şi măsuri
prevăzute în Deciziile de Evacuare nr. 1/16.05.2017, nr 2/01.06.2017, nr. 3/07.06.2017 cât şi ale Ordinelor de
Evacuare nr. 4629917/16.05.2017, nr. 4630005/02.06.2017 şi nr. 4630012/07.06.2017.
7. Monitorizarea situaţiei de urgenţă de către Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Alunu şi
raportarea periodică către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al judeţului Vâlcea.
Art. 2. Perioada de aplicare a măsurilor specifice stării de alertă sau aria acesteia se poate extinde sau
restrânge, după caz, în funcţie de evoluţia fenomenului de alunecare (curgere) a haldei de steril din punctul
„Gropile”, sat Alunu, comuna Alunu, judeţul Vâlcea.
Art. 3. Pe timpul stării de alertă se pot dispune orice măsuri care sunt necesare pentru înlăturarea stării de
forţă majoră. Măsurile prevăzute trebuie să fie proporţionale cu situaţiile care le-au determinat şi se aplică cu
respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute în lege, conform art. 4 alin (2) şi alin (3) din OUG nr. 21/2004
privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata prin Legea nr. 15/2005, cu
modificarile şi completarile ulterioare.
Art. 4. (1) Autoritatea de implementare a lucrărilor la obiectivul de investiţii „Deviere/intubare râu Olteţ la
Alunu, judeţul Vâlcea” va afecta cât mai puţine suprafeţe de teren şi culturi.
(2) Proprietarii de terenuri sunt obligaţi să permită accesul utilajelor pentru executarea lucrării impuse de
starea de alertă, urmând ca la finalizarea acestora să se inventarieze toate prejudiciile produse în vederea
stabilirii despăgubirilor.
Art. 5. La finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Deviere/intubare râu Olteţ la Alunu, judeţul
Vâlcea”, autoritatea de implementare a acestuia va executa lucrări de aducere a terenurilor afectate la starea
iniţială, iar dacă acest lucru nu este posibil, va efectua plata despăgubirilor pentru pagubele produse.
Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica: Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, Instituţiei
Prefectului – judeţul Vâlcea, Administraţiei Bazinale a Apelor Olt, şi altor instituţii implicate.
Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
Primarul comunei Alunu,
Birăruţi Cristian

ANEXE
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 209 din 03.05.2017

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu
modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din __Interval: 22 – 23

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea
lucrării

1

2

3

4

22 Mihai
Alexandru
Marian

Râmnicu Vâlcea, ,, Branșament la
Județul Vâlcea, rețeaua de apă
Str. Rapsodiei,
potabilă "
Nr. 10, Bl. D1-5,
Sc. A, Ap. 3

23 S.C.Engie
Râmnicu Vâlcea,
Romania S.A. Județul Vâlcea,
Str. Banu
Mărăcine, Nr.
44A

Valoare Amplasament Durată Valabilitatea Observații
-leide
autorizației
execuție de construire
5
1534

,, Branșament
817,05
gaze naturale
pentru Marinescu
Virgil, imobilul
143 A ''

6
Comuna
Bujoreni,
Satul Olteni

1 luna

Comuna
Bujoreni

1 luna

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
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7

8
12 luni

12 luni

9

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția rr. 211 din 03.05.2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu
modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din __ interval: 66 – 68
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificat de
urbanism

Avize și acorduri de
amplasament solicitate prin
certificatul de urbanism

1

2

3

4

5

6

7

66 S.C. SERFIR
PAD S.R.L.
prin
Tutunariu
Mihaela

Voineasa, Satul
Voineșița,
Județul Vâlcea,
Nr. 46

Schimbare destinație din
Comuna Voineasa,
”Locuință” în ”Pensiune Satul Voineșița
agroturistică” , modificări
interioare și exterioare,
dotare și amenajare teren.

12 luni

Protecția mediului; alimentare cu energie
electrică; - securitatea la
incendiu; - sănătatea
populaţiei; - Aviz Direcţia
Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor
Vâlcea, dacă se prestează şi
servicii de alimentaţie
publică;
- Aviz proiectant inițial sau
expertiză tehnică și
Acord Inspectoratul
Județean în Construcții
Vâlcea, dacă se afectează
structura de rezistență a
clădirii;
- Acord vecini exprimat în
formă autentică pentru
schimbarea destinației
construcției existente din
locuință în pensiune
agroturistică;
- Aviz Ministerul Turismului ;
- Referat verificator
proiect conform Legii
nr.10/1995 privind calitatea
în construcţii, republicată;
- Plan de încadrare in zonă şi
plan de situaţie intocmite pe
suport topografic vizate la
Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară
Vâlcea;

67 Comuna
Stoenești

Stoenești,
Județul Vâlcea

”Refacere drumuri de
interes local afectate de
inundații din satele:
Stoenești, Dobriceni,
Bârlogu, Gruiu, Popești,
Suseni, Mogoșești și
Budurăști în comuna
Stoenești, județul Vâlcea”.

12 luni

Protecția mediului; alimentare cu apă; alimentare cu energie
electrică; - telefonizare; Aviz administrator drum
județean;
- Aviz Inspectoratul de
Poliție al Județului Vâlcea Serviciul Rutier;
- Acord Inspectoratul
Județean în Construcții
Vâlcea; - Studiu geotehnic;
- Expertiză tehnică;
-Referat verificator proiect
conform Legii nr. 10/1995
privind calitatea în
construcții, republicată;

Comuna Stoenești,
Stoenești,
Dobriceni, Bârlogu,
Gruiu, Popești,
Suseni, Mogoșești si
Budurăști

36

- Plan de încadrare în zonă și
plan de situație, întocmite pe
suport topografic, vizate la
Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară
Vâlcea.
68 Călinescu
Mihaela și
Călinescu
Marian Oliviu

Râmnicu
Desființare imobil cu
Vâlcea, Județul destinația de ”Casă de
locuit ”, parter
Vâlcea, Str.
Pandurilor,
Nr.11, Bl. A8/1,
Sc. B, Ap.24

Comuna Stoenești,
Satul Dobriceni

12 luni

Protecția mediului; alimentare cu energie
electrică;
-Certificat fiscal privind
valoarea de impozitare a
imobilului ce se desființează;
- Plan de încadrare în zonă
și plan de situație, întocmite
pe suport topografic, vizate
la Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară
Vâlcea.

Președinte
Constantin RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 212 din 05.05.2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din __ interval: 69 – 71
Nr.
cert.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificat de
urbanism

Avize și acorduri de
amplasament solicitate
prin certificatul de
urbanism

1

2

3

4

5

6

7

Comuna
Stroești, Satul
Cireșu

12 luni

Protecția mediului; Aviz Agenția Națională
pentru Resurse Minerale
- Aviz de Gospodărire a
Apelor Vâlcea - Acord
Administrator drumuri
locale, pentru acces la
perimetrul de exploatare
- Aviz Administrator
podețe, punți pietonale
și poduri aflate la o
distanță mai mică decât
cea prevăzută în actele
normative în vigoare,
respectiv 1 km. în
amonte și 2 km. în aval
- Aviz Direcția Silvică
Vâlcea ( dacă se
afectează suprafețe cu
vegetație forestieră )
- Acorduri notariale ale
proprietarilor de terenuri
( dacă se afectează
proprietăți private ) Studiu tehnic zonal
privind influența
exploatării asupra
cursului de apă
- Planul de situație cu

69 A.N.A.R. Administrația
Bazinală de Apă
Olt prin S.C.JPM
Construct S.R.L.

Râmnicu
Vâlcea,
Județul
Vâlcea, Str.
Remus Bellu,
Nr. 6

,, Decolmatare prin
îndepărtarea
materialului
aluvionar pentru
asigurarea scurgerii
optime în albie pe
pârâul Cerna "

37

accesul la drum public și
planul de încadrare în
teritoriu intocmite pe
suport topografic, vizate
de Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară
Vâlcea
70 Monibi Max

Râmnicu
Vâlcea, Satul
Dealu
Malului,
Județul
Vâlcea, Nr.
76A

,, Operațiuni
Comuna
notariale privind
Bujoreni, Satul
circulația imobiliară - Gura Văii
Dezmembrare teren
în 2 loturi ''

71 Vancea
Georgiana și
Vancea Vasile

Sălătrucel,
Județul
Vâlcea, Str.
Principală, Nr.
102

,, Operațiuni
Comuna
notariale privind
Bujoreni, Satul
circulația imobiliară Lunca
Dezmembrare teren
în 3 loturi ''

12 luni

12 luni

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 217 din 03.05.2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din ____interval: 72 – 72
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificat de
urbanism

Avize și acorduri de
amplasament solicitate prin
certificatul de urbanism

1

2

3

4

5

6

7

12 luni

Protecția mediului;
-alimentare cu apă; canalizare; - alimentare cu
energie electrică; telefonizare; - Aviz
Administrator drum;
- Aviz Inspectoratul de Poliție
al Județului Vâlcea - Serviciul
Rutier; - Referat verificator
proiect conform Legii nr.
10/1995 privind calitatea în
construcții, republicată;
- Proiectul pentru
autorizarea lucrărilor de
construcții va fi întocmit în
conformitate cu prevederile
Legii nr.50/1991, privind
autorizarea executării
lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare Anexa nr.1.

72 S.C.Distribuție
Energie Oltenia
S.A. - C.O.E.R.
Râmnicu Vâlcea,
prin S.C.
Cimelectro S.R.L.

Râmnicu
Vâlcea,
Județul
Vâlcea, Str.
Știrbei
Vodă, Nr. 7

Alimentare cu
Comuna
energie electrică Voineasa,
prin branșament Satul Voineșița
subteran pentru
Pensiune
Turistică - S.C.
Platanus S.R.L.

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexă la Dispoziția nr. 221 din 11.05.2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din ___ interval: 73 – 73
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificat de
urbanism

Avize și acorduri de
amplasament solicitate prin
certificatul de urbanism

1

2

3

4

5

6

7

Comuna Bujoreni,
Satul Olteni

12 luni

Protecția mediului; alimentare cu apă; alimentare cu energie
electrică; - sănătatea
populaţiei; -Dovada
posibilităţii de acces la
drumurile publice, direct sau
prin servitute conform
Regulamentului Local de
Urbanism aferent P.U.G.
aprobat prin H.C.L. nr.50 din
31.10.2011 și a prevederilor
Regulamentului General de
Urbanism aprobat prin
H.G.R. nr.525/1996,
republicată, art. 25 alin. (1)
- Studiu Geotehnic;
- Documentația se va întocmi
conform conținutului cadru al
proiectului pentru
autorizarea lucrărilor de
construcții P.A.C. - potrivit
dispozițiilor Legii nr.50/1991
privind autorizarea
executării lucrărilor de
construcții, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare – Anexa nr.1
- Plan de încadrare în zonă și
Plan de situaţie întocmit pe
suport topografic, vizat la
Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea;

73 Ghițescu
Nicolae

Bujoreni,
,, Locuință P "
Satul Olteni,
Județul Vâlcea

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 222 din 11.05.2017

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din ___ interval: 24 – 25
Nr.
crt.

Solicitant

1

2

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

4

5

6

3

Durată de
execuție

Observații

7

8

24 Rebeca
Manuela și
Rebeca
PamelaDiana

Bujoreni,
Satul Malu
Vîrtop,
Județul
Vâlcea

,, Locuință P "

91150 Comuna
locuință și Bujoreni, Satul
3190 Malu Vîrtop
organizare
execuție

24 luni

25 S.C.
Distribuție
Energie
Oltenia S.A.
prin Stoian
Constantin

Municipiul
Rm. Vâlcea,
Str. Știrbei
Vodă, nr.7,
Județul
Vâlcea

,, Îmbunătățire grad 529809,58 Comuna Alunu
de continuitate prin
buclare LEA MT
Horezu- Cerna cu LEA
MT Alunu - Bodești,
județul Vâlcea ''

2 luni

Președinte,
Constantin RĂDULESCU

CONSILIUL JUDEȚEAN

VÂLCEA

Anexă la Dispoziția nr. 226 din 12.05.2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din __interval: 74 – 74
Nr. Solicitant
crt.
1

2

74 Mateescu
Aritia

Adresa solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificat de
urbanism

Avize și acorduri de
amplasament solicitate prin
certificatul de urbanism

3

4

5

6

7

Comuna Milcoiu

12luni

-

Râmnicu Vâlcea,
Județul Vâlcea, Aleea
Olanesti, Nr. 6, Bl. 9,
Sc. C, Et. 3, Ap. 11

Operațiuni
notariale privind
circulația
imobiliară vânzare teren

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr. 2 la Dispoziția nr. 227 din 12.05.2017

LISTA
cuprinzând autorizațiile de desființare propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din ___ interval: 1 – 1
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată de
execuție

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

1 S.C. VODAFONE
ROMANIA S.A. prin

București, Piața Desființare stație
Charles De
de telefonie
Gaulle, Nr.15, mobilă Vodafone
S.C. TOTAL PROJECT Sector 1
& DESIGN S.R.L.

41.144,33 Comuna
Voineasa

12 luni

Președinte,
Constantin RĂDULESCU

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la dispoziţia nr.

229 din 17.05.2017

ORDINEA DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 18 mai 2017, ora 1000
1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la
Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A. să desemneze doi administratori provizorii propuşi de acţionarul Judeţul
Vâlcea în Consiliul de Administraţie al societății.
2. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la
Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A. să aprobe declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de
Administraţie al societății.

P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 231 din 12.05.2017

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din __ interval: 28 – 29
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată de
execuție

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

28 Cazănel Mihaela Râmnicu
Vâlcea, Județul
Vâlcea,
Crinilor, Nr. 1

,, Locuință D+P,
bazin vidanjabil,
împrejmuire, porți
''

29 Distribuție
Energie Oltenia
S.A.prin
S.C.Grup Instal

,, Branșament
electric monofazat
subteran pentru
locuința - Linguraru
Maria "

Râmnicu
Vâlcea, Județul
Vâlcea, Str,
Știrbei Vodă,
Nr. 7

280.000
Comuna
locuința
și Bujoreni, Satul
16.000 anexe
Olteni
456,30

Președinte,
Constantin RĂDULESCU

41

Comuna
Bujoreni, Satul
Lunca

36luni

2 zile

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr.

234 din 17.05.2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din __ interval: 75 – 75
Nr.
crt.

Solicitant

1

2

Adresa solicitant Denumirea
lucrării
3

1 Biserica Adventistă
de Ziua a Șaptea Conferința Oltenia
(prin Cîrnu
Florian),

Amplasament

4

Municipiul
Craiova, Județul
Dolj, Strada
Mitropolit
Firmilian, Nr. 18

Valabilitate Avize și acorduri de amplasament
certificat de
solicitate prin certificatul de
urbanism
urbanism

5

Operațiuni Comuna
notariale
Milcoiu, Satul
Tepșenari
privind
circulația
imobiliară –
alipire
terenuri

6

7

12 luni

-

Arhitect sef,
Elena Dana Petrescu
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 236 din 18.05.2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din _ interval: 76 – 77
Nr.
crt.

Solicitant

1

2

Adresa solicitant Denumirea lucrării Amplasament

3

76 Dumitrașcu Râmnicu
Elena
Vâlcea, Județul
Vâlcea, Str.
Aleea
Gladiolelor, Nr.
2, Bl. C19, Sc.
C, Ap. 2

4

Valabilitate
certificat de
urbanism

Avize și acorduri de
amplasament solicitate prin
certificatul de urbanism

6

7

comuna
Stoenești,
satul
Mogoșești

12 luni

- Certificat fiscal privind valoarea
de impozitare a imobilelor (C2 si
C3) care se desființează; Plan de
încadrare în zonă și plan de
situație, întocmite pe suport
topografic, vizate la Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară
Vâlcea.

comuna
Stoenești,
satul
Mogoșești

12 luni

Protecția mediului; Alimentare cu energie electrică;Alimentare cu apă; Plan de
încadrare în zonă și plan de
situație, întocmite pe suport
topografic, vizate la Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară
Vâlcea.

5

Desființare două
anexe
gospodărești (C2
și C3)

77 Dumitrașcu Râmnicu
Construire ”Anexă
Elena
Vâlcea, Județul gospodărească”Vâlcea, Str.
parter
Aleea
Gladiolelor,
Nr.2, Bl. C19,
Sc. C, Ap. 2

Președinte,
Constantin Radulescu
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CONSILIUL JUDEȚEAN

VÂLCEA

Anexa

la Dispoziția nr. 242 din 18.05.2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din ____interval: 78 – 78
Nr.
crt.

Solicitant

1

2

78 S. C. IPTAR
CRISTIAN
S.R.L. prin
Boncu
Gheorghe

Adresa Denumirea lucrării Amplasament Valabilitate
Avize și acorduri de amplasament
solicitant
certificat de solicitate prin certificatul de urbanism
urbanism
3
Stroești,
Județul
Vâlcea

4

5

Comuna
,, Desființare
Stroești
Locuință D+P și
construire clădire
D+P+M (bar,
spațiu comercial și
locuință) ''

6

7

12 luni

Protecția mediului; - alimentare cu
apă; - alimentare cu energie electrică;
- sănătatea populaţiei; - Aviz
administrator D.J.; - Acorduri
exprimate în formă autentică al
vecinilor, pentru execuția lucrărilor și
funcțiunea propusă ; - Studiu
Geotehnic;
- Referate verificator proiect conform
Legii nr. 10/1995 privind calitatea în
construcții, republicată;
- Documentația se va întocmi conform
conținutului cadru al proiectului pentru
autorizarea lucrărilor de construcții
P.A.C. - potrivit dispozițiilor Legii
nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare – Anexa nr.1;
- Plan de încadrare în zonă și Plan de
situaţie întocmit pe suport topografic,
vizat la Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea;
- Pentru demolarea construcției C1
înscrisă în Cartea funciară nr.35012, se
va solicita separat Autorizație de
desființare, cu documentația aferentă,
conform conţinutul - cadru , anexa nr.1
din Legea nr.50/1991, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN

VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 253 din 24 mai 2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din ____ interval: 81 – 81
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificat de
urbanism

Avize și acorduri de
amplasament solicitate prin
certificatul de urbanism

1

2

3

4

5

6

7

Comuna Stroești,
Satul Dianu

12 luni

81 Distribuție
Energie
Oltenia

Râmnicu
Vâlcea,
Județul

,, Branșament
electric trifazat
pentru imobil -
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Protecția mediului; alimentare cu apă; - Aviz
Administrator drum comunal ;

S.A.prin S.C. Vâlcea, Știrbei Brutaru Mihai ''
Tempos Serv Vodă, Nr. 7
S.R.L.

- Aviz Inspectoratul de Poliţie
Judeţean - Serviciul rutier ;
- Referat verificator proiect
conform Legii nr.10/1995
privind calitatea în
construcții, republicată;
- Deviz estimativ de lucrări;
- Proiectul pentru autorizarea
lucrărilor de construcții va fi
întocmit în conformitate cu
prevederile Legii 50/1991,
privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare – Anexa
nr.1

Arhitect sef,
Elena Dana Petrescu
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 254 din 24.05.2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din ___ interval: 79 – 80
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

1

2

3

4

Amplasament Valabilitate Avize și acorduri de amplasament
certificat de
solicitate prin certificatul de
urbanism
urbanism
5

79 Intreprinderea
Individuală
Săftoiu
Gheorghe, prin
Săftoiu
Gheorghe

Mihăești, Satul
Negreni,
Județul
Vâlcea, Nr. 89

,, Intrare în
legalitate –
Bufet și
chioșc
produse
agricole ''

80 POPESCU
ION

Râmnicu
Vâlcea,
Județul
Vâlcea, Doctor
Hacman, Nr.
15, Bl. 99, Sc.
B, Et. 3, Ap. 7

Împrejmuire Comuna
Stoenești
teren la
drum si
împrejmuire
teren între
vecinătăţi

Gh.

Comuna
Bujoreni

6
12 luni

- Nu este cazul;

12 uni

Protecția mediului; - alimentare cu
apă; -alimentare cu energie electrică;
- Extras de carte fuciară pentru
informare la zi eliberat de Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Vâlcea, din care să reiasă că nu
există litigii privind proprietatea;
-Plan de situaţie realizat pe suport
topografic vizat de Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Vâlcea, din care să rezulte accesul la
proprietate; -Proces verbal de
recepţie a lucrărilor de desfiinţare a
împrejmuirii incepute pe baza
autorizaţiei de construire nr.
14.04.11.2016 -Dovada accesului
la drum public; -Imprejmuirea se
va realiza strict în limita proprietăţii;
-Dovada înregistrării proiectului la
Ordinul Arhitecţilor din România - 1
exemplar original.

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la Dispoziţia nr. 257 din 25.05.2017

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 31 mai 2017, ora 1000
1. Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 27 aprilie 2017.
2. Aprobarea procesului – verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 18 mai 2017.
3 .Informare privind eficienţa activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, în trimestrul I /2017.
4. Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea, domnul Constantin
Rădulescu, de la ultima ședința ordinară și până în prezent.
5. Proiect de 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, a Bugetului
Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, precum şi a Bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2017.
6. Proiect de 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 2017.
7. Proiect de hotărâre aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii PARC IND VÂLCEA S.A.
8. Proiect de hotărâre aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii ”Expo Nord - Oltenia” S.A., pe anul
2017.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. PRELCET S.A. Râmnicu
Vâlcea.
10. Proiect de hotărâre rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi
Poduri Vâlcea, pe anul 2017 şi estimarea principalilor indicatori economico- financiari, pe anii 2018 şi 2019.
11. Proiect de hotărâre privind eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale provenite din redevenţă şi majorări datorate
bugetului propriu al Judeţului Vâlcea de către S.C. APAVIL S.A. Vâlcea.
12. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico- militare a judeţului Vâlcea, adoptată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 81 din 31 mai 2016.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea criteriilor, procedurilor şi a atribuţiilor
specifice în baza cărora Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea numeşte şi eliberează din funcţie administratorul
public.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Vâlcea.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene “Antim
Ivireanul” Vâlcea.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie
“Constantin Anastasatu” Mihăeşti.
19. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției proprii la finanțarea obiectivului <<Fazarea proiectului
,,Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”>>.
20. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului PROTOCOLULUI DE COLABORARE încheiat între Consiliul
Judeţean Vâlcea/Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Direcţia de Sănătate Publică
Vâlcea şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea în vederea punerii în aplicare a prevederilor Ordinului nr.
1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării
copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale
speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări și mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea “Expo Nord - Oltenia” SA, să declanșeze procedura de selecție
pentru un membru în Consiliul de Administrație.
22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Comitetul Judeţean
pentru implementarea Planurilor Regionale de Servicii de Sănătate.
23. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 lit. a) pct.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 39 din 31
august 2016, privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al
Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti.
24. Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioadă de 6 luni, a funcţiei publice de
conducere de Director executiv adjunct economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea, de către doamna Udubaşa Daniela Ştefania, consilier, gradul profesional superior.
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25. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism.
26. Proiect de hotărâre privind soluţionarea plângerii prealabile formulate de Sabin Lungoci împotriva Hotărârii
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.92 din 27 aprilie 2017.
27. Diverse.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 271 din 31.05.2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din __ _interval: 82 – 83
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificat de
urbanism

Avize și acorduri de
amplasament solicitate prin
certificatul de urbanism

1

2

3

4

5

6

7

82 S.C.Plastiflex
S.R.L.prin
Stoica Mihai
Cătălin

Bujoreni,
Județul
Vâlcea

,, Operațiuni
Comuna
notariale privind
Bujoreni, Satul
circulația imobiliară Olteni
- Evaluare teren în
vederea cesionării
"- teren cu
suprafața 7942 mp.

12luni

Nu este cazul;

83 S.C.Plastiflex
S.R.L.prin
Stoica Mihai
Cătălin

Bujoreni,
Județul
Vâlcea

,, Operațiuni
Comuna
notariale privind
Bujoreni, Satul
circulația imobiliară Olteni
- Evaluare teren în
vederea cesionării
"- teren cu
suprafața 752 mp.

12luni

Nu este cazul;

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
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