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HOTĂRÂRI
Hotărârea nr. 281 din 08.12.2017 privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea
şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2017
Hotărârea nr. 282 din 08.12.2017 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.2/31.01.2017, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 283 din 08.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice, faza:
„Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie” şi a indicatorilor tehnico – economici ai
obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 643B - DJ 643 - Băbeni Olteţu - Colelia Pietroasa - Valea Mare - Drăganu - Ciocănari - Zavoieni - Vârleni - Stăneşti - Măciuca Cermegeşti - Chirigeşti - Barbarigeni - Roeşti (DN 65C), km 0+000 - 35+555”, judeţul Vâlcea
Hotărârea nr. 284 din 08.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice,
faza: „Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie” şi a indicatorilor tehnico –
economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 646B Frânceşti (DJ
646) - Coşani - Dezrobiţi - Şerbăneşti - Păuşeşti - Barcanele - Soliceşti - Pietrari (DN 67),
km 0+000 - 13+915”, judeţul Vâlcea
Hotărârea nr. 285 din 08.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice,
faza: „Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie” şi a indicatorilor tehnico –
economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 646C Baluţoaia (DJ
646B) - Mănăstirea Surpatele, km 0+000 - 3+000”, judeţul Vâlcea
Hotărârea nr. 286 din 08.12.2017 privind asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de
cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare
locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru obiectivul de investiţii
„Reabilitare şi modernizare DJ 643B - DJ 643 - Băbeni Olteţu - Colelia - Pietroasa - Valea Mare Drăganu - Ciocănari - Zăvoieni - Varleni - Stănesti - Măciuca - Cermegeşti - Chirigeşti Bărbărigeni - Roeşti (DN 65C), km 0+000 - 35+555”, judeţul Vâlcea
Hotărârea nr. 287 din 08.12.2017 privind asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de
cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare
locală, aprobat prin Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru obiectivul de investiţii
„Reabilitare şi modernizare DJ 646B Franceşti (DJ 646) - Coşani - Dezrobiţi - Şerbăneşti Păuşeşti - Barcanele - Soliceşti - Pietrari (DN 67), km 0+000 - 13+915”, judeţul Vâlcea
Hotărârea nr. 288 din 08.12.2017 privind asigurarea finanţării din bugetul local a
categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional
de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru
obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 646C Baluţoaia (DJ 646B) Mănăstirea Surpatele, km 0+000 - 3+000”, judeţul Vâlcea
Hotărârea nr. 289 din 14.12.2017 privind rectificarea Bugetului propriu al Judeţului Vâlcea
şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi a Bugetelor
unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2017
Hotărârea nr. 290 din 14.12.2017 privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să numească administratorii
provizorii în Consiliul de administraţie al societăţii şi din lista aprobată prin Hotărârea Adunării
Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA Vâlcea” nr. 12/11.12. 2017
Hotărârea nr. 291 din 14.12.2017 privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea APAVIL S.A. Valcea să declanşeze
procedura de selecţie pentru trei membri în Consiliul de administraţie al societăţii
Hotărârea nr. 292 din 14.12.2017 privind aprobarea Scrisorii de aşteptări şi mandatarea
reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea “Expo
Nord - Oltenia” SA, să declanşeze procedura de selecţie pentru membrii în Consiliul de
Administraţie al societăţii
Hotărârea nr. 293 din 14.12.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea
nr. 209 din 25 septembrie 2017 referitoare la aprobarea proiectului ”Creşterea eficienţei
energetice a clădirii Complexului de servicii comunitare – Râmnicu Vâlcea” şi a cheltuielilor
legate de implementarea acestuia
Hotărârea nr. 294 din 21.12.2017 privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea
şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetelor unor
instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, precum şi a Programului
lucrărilor de intreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2017
Hotărârea nr. 295 din 28.12.2017 privind stabilirea preţului mediu la masa verde obţinută de pe
pajişte, pentru anul 2018
Hotărârea nr. 296 din 28.12.2017 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole,
în baza cărora se evaluează în lei, arenda exprimată în natură, pentru anul 2018
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Hotărârea nr. 297 din 28.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Vâlcea, începand cu data de 1 ianuarie 2018
Hotărârea nr. 298 din 28.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual din cadrul unor servicii publice subordonate Consiliului
Judeţean Vâlcea, începand cu data de 1 ianuarie 2018
Hotărârea nr. 299 din 28.12.2017 privind modificarea prevederilor art. 3 din Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 219 din 03.10.2017, privind aprobarea
proiectului ”Consolidarea şi reabilitarea energetică a Centrului de Recuperare şi
Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca” şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia
Hotărârea nr. 300 din 28.12.2017 privind punerea la dispoziţie a reţelelor termice primare
de alimentare cu energie termică aflate în proprietatea publică a judeţului Vâlcea, în scopul
implementării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul
Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia
de mediu şi creşterii eficienţ ei energetice – Etapa II”
Hotărârea nr. 301 din 28.12.2017 privind aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a
documentelor suport pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la
nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la
legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa II”
Hotărârea nr. 302 din 28.12.2017 privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri şi
darea acestora în administrarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea
Hotărârea nr.303 din 28.12.2017 privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aflate
în domeniul public al judeţului Vâlcea, date în administrarea R.A.J.D.P. Vâlcea
Hotărârea nr. 304 din 28.12.2017 privind delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei
publice de conducere de Director executiv adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, doamnei Diaconu Jana
Hotărârea nr. 305 din 28.12.2017 privind delegarea atribuţiilor corespunzatoare funcţiei
publice de conducere de Director executiv adjunct economic al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, doamnei Udubaşa Daniela Ştefania
DISPOZIŢII
Dispoziţia nr. 722 din 05.12.2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de
familie al doamnei ANDREI CRISTIANA-SÎNZIANA în OBADĂ
Dispoziţia nr. 724 din 07.12.2017privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de
familie al doamnei CIAUŞESCU NICOLETA în PELEŞCA
Dispoziţia nr. 725 din 07.12.2017privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei FLORICICĂ în STANCU şi a prenumelui din LILIANA în LILIANA-MIHAELA
Dispoziţia nr. 727 din 07.12.2017 privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în
şedinţă extraordinară, în data de 8 decembrie 2017, ora 1000
Dispoziţia nr. 729 din 11.12.2017privind emiterea a trei certificate de urbanism
Dispoziţia nr. 731 din 13.12.2017 privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în
şedinţă extraordinară în data de 14 decembrie 2017, ora 1000
Dispoziţia nr. 732 din 13.12.2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de
familie al doamnei VULPE MAGDALENA în DABU
Dispoziţia nr. 735 din 14.12.2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de
familie al doamnei ALBESCU LAURA-MARIANA în ŞERBAN
Dispoziţia nr. 739 din 15.12.2017privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de
familie al domnului MOŢĂŢĂIANU ANDREI-MIHAI în FLORESCU
Dispoziţia nr. 744 din 19.12.2017privind emiterea a două certificate de urbanism
Dispoziţia nr. 746 din 20.12.2017privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în
şedinţă extraordinară, în data de 21 decembrie 2017, ora 1000
Dispoziţia nr. 747 din 21.12.2017privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea,
în şedinţă ordinară, în data de 28 decembrie 2017, ora 1000
Dispoziţia nr. 750 din 28.12.2017privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de
familie al domnului PĂLII IONUŢ-ALEXANDRU în TURCESCU
Dispoziţia nr. 754 din 28.12.2017privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui
domnului RADU MARCEL în MIRCEA
Dispoziţia nr. 755 din 29.12.2017privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de
familie al doamnei STOICA IULIA-MARIA în CIOBANU
Dispoziţia nr. 756 din 29.12.2017privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui
doamnei BÎCU IULIA-MARIA în BIANCA-MARIA
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HOTĂRÂRI
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi
a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 08 decembrie 2017, la
care participă un număr de 27 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.16419 din 06 decembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la
nr.16420 din 06 decembrie 2017;
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
HOTĂRĂŞTE
Art.1 (1) Se rectifică Bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.45 din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit
anexei nr.1.
(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.1.1 – 1.3.
Art.2 (1) Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate
parţial sau integral 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 Anexele nr.1, 1.1 – 1.3, 3 şi 3a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
hotărâre, Direcţiei Generale Economice, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată 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 27 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 281 din 08 decembrie 2017

NOTĂ: Anexele nr.1, 1.1 – 1.3, 3 şi 3a pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul
sedinte, sectiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.2/31.01.2017, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 08 decembrie 2017 la care
participă un număr de 27 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.16342 din 05 decembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la
nr.16343 din 05 decembrie 2017;
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În conformitate cu prevederile art.58, lit.”a” şi „b” din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor metodologice pentru constituirea,
alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.198/2005;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.I Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.2 din 31 ianuarie 2017, privind
utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local şi din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare,
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2017, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică potrivit Anexei A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II 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 27 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 282 din 08 decembrie 2017

NOTĂ: Anexa A poate fi consultată pesite-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
aprobarea documentaţiei tehnico – economice, faza: „Documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie” şi a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi
modernizare DJ 643 B - DJ 643 - Băbeni Olteţu - Colelia - Pietroasa - Valea Mare - Drăganu Ciocănari - Zăvoieni - Vârleni - Stăneşti - Măciuca - Cermegeşti - Chirigeşti - Bărbărigeni Roeşti (DN 65 C), km.0+000 - 35+555”, judeţul Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 08 decembrie 2017, la
care participă un număr de 27 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.16441 din 06 decembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.16442 din 06
decembrie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”b” şi alin.(3), lit.”f” şi art.126 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.44,
alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.28/2013, pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările
ulterioare aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.1851/2013 şi ale
Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr.3615/2017,
privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului
naţional de dezvoltare locală;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico - economică faza: „Documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie” şi indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ
643 B - DJ 643 - Băbeni Olteţu - Colelia - Pietroasa - Valea Mare - Drăganu - Ciocănari - Zăvoieni Vârleni - Stăneşti - Măciuca - Cermegeşti - Chirigeşti - Bărbărigeni - Roeşti (DN 65 C), km.0+000 35+555”, judeţul Vâlcea, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
6

Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
hotărâre, Direcţiei Generale Economice, precum şi Direcţiei Tehnice, în vederea aducerii la îndeplinire
a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
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 27 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 283 din 08 decembrie 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
aprobarea documentaţiei tehnico – economice, faza: „Documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie” şi a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi
modernizare DJ 646 B Frânceşti (DJ 646) - Coşani - Dezrobiţi - Şerbăneşti - Păuşeşti - Barcanele
- Soliceşti - Pietrari (DN 67), km.0+000 - 13+915”, judeţul Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 08 decembrie 2017, la
care participă un număr de 27 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.16443 din 06 decembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.16444/06.12.2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”b” şi alin.(3), lit.”f” şi art.126 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.44, alin.(1) din
Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013, pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin Ordinul
Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.1851/2013 şi ale Ordinului Ministrului Dezvoltării
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr.3615/2017, privind aprobarea listei obiectivelor de
investiţii şi sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului naţional de dezvoltare locală;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico - economică faza: „Documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie” şi indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 646 B
Frânceşti (DJ 646) - Coşani - Dezrobiţi - Şerbăneşti - Păuşeşti - Barcanele - Soliceşti - Pietrari (DN 67),
km.0+000 - 13+915”, judeţul Vâlcea, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
hotărâre, Direcţiei Generale Economice, precum şi Direcţiei Tehnice, în vederea aducerii la îndeplinire
a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
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 27 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 284 din 08 decembrie 2017

NOTĂ: Anexa A poate fi consultată pesite-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
aprobarea documentaţiei tehnico – economice, faza: „Documentaţie de avizare
a lucrărilor de intervenţie” şi a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii
„Reabilitare şi modernizare DJ 646 C Băluţoaia (DJ 646 B) - Mănăstirea Surpatele,
km.0+000 - 3+000”, judeţul Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 08 decembrie 2017, la
care participă un număr de 27 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.16445 din 06 decembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.16446 din 06.12.2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”b” şi alin.(3), lit.”f” şi art.126 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.44,
alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.28/2013, pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările
ulterioare aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.1851/2013 şi ale
Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr.3615/2017,
privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului
naţional de dezvoltare locală;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico - economică faza: „Documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie” şi indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ
646 C Băluţoaia (DJ 646 B) - Mănăstirea Surpatele, km.0+000 - 3+000”, judeţul Vâlcea, prevăzuţi în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
hotărâre, Direcţiei Generale Economice, precum şi Direcţiei Tehnice, în vederea aducerii la îndeplinire
a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin. (1 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 27
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 285 din 08 decembrie 2017

NOTĂ: Anexa A poate fi consultată pesite-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli
care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală,
aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru obiectivul de investiţii
„Reabilitare şi modernizare DJ 643B - DJ 643 - Băbeni Olteţu - Colelia - Pietroasa - Valea Mare Drăganu - Ciocănari - Zăvoieni - Vârleni - Stăneşti - Măciuca - Cermegeşti - Chirigeşti Bărbărigeni - Roeşti (DN 65C), km 0+000 - 35+555”, judeţul Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 08 decembrie 2017, la
care participă un număr de 27 consilieri judeţeni, din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată
sub nr. 16447 din 06 decembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 16448/06.12.2017;
8

În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) lit. ”b” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8, alin. (1), și alin.(3) din
Ordinul privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare
locală nr.1851/2013, republicat și ale Ordinului ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice
şi fondurilor europene nr. 3615/2017;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se
finanţează de la bugetul de stat, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
privind aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare şi modernizare DJ 643B - DJ 643 - Băbeni Olteţu - Colelia Pietroasa - Valea Mare - Drăganu - Ciocănari - Zăvoieni - Vârleni - Stăneşti - Măciuca - Cermegeşti Chirigeşti - Bărbărigeni - Roeşti (DN 65C), km 0+000 - 35+555”, judeţul Vâlcea, în sumă de 2.300.598
lei, inclusiv TVA.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
hotărâre, Direcţiei Generale Economice, precum și Direcţiei Tehnice, în vederea aducerii la îndeplinire
a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2) lit. ”a” și ”d”
coroborate cu cele ale art 98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 27 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 286 din 08 decembrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează
de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ
646B Frânceşti (DJ 646) - Cosani - Dezrobiţi - Şerbăneşti - Păuşeşti - Barcanele - Soliceşti Pietrari (DN 67), km 0+000 - 13+915”, judeţul Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 08 decembrie 2017, la
care participă un număr de 27 consilieri judeţeni, din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată
sub nr. 16449 din 06 decembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 16450 din
06 decembrie 2017;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) lit. ”b” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8, alin. (1), și alin.(3) din
Ordinul privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare
locală nr.1851/2013, republicat și ale Ordinului ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice
şi fondurilor europene nr. 3615/2017;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se
finanţează de la bugetul de stat, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
privind aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare şi modernizare DJ 646B Frânceşti (DJ 646) - Cosani 9

Dezrobiţi - Şerbăneşti - Păuşeşti - Barcanele - Soliceşti - Pietrari (DN 67), km 0+000 - 13+915”, judeţul
Vâlcea, în sumă de 6.850.000 lei, inclusiv TVA.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
hotărâre, Direcţiei Generale Economice, precum și Direcţiei Tehnice, în vederea aducerii la îndeplinire
a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2) lit. ”a” și ”d”
coroborate cu cele ale art 98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 27 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 287 din 08 decembrie 2017

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează
de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ
646C Băluţoaia (DJ 646B) - Mănăstirea Surpatele, km 0+000 - 3+000”, judeţul Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 08 decembrie 2017, la
care participă un număr de 27 consilieri judeţeni, din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată
sub nr. 16451 din 06 decembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 16452/06.12.2017;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) lit. ”b” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8, alin. (1), și alin. (3) din
Ordinul privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare
locală nr.1851/2013, republicat și ale Ordinului ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice
şi fondurilor europene nr. 3615/2017;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se
finanţează de la bugetul de stat, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013
privind aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare şi modernizare DJ 646C Băluţoaia (DJ 646B) - Mănăstirea
Surpatele, km 0+000 - 3+000”, judeţul Vâlcea, în sumă de 190.495 lei, inclusiv TVA.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
hotărâre, Direcţiei Generale Economice, precum și Direcţiei Tehnice, în vederea aducerii la îndeplinire
a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2) lit. ”a” și ”d”
coroborate cu cele ale art 98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 27 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 288 din 08 decembrie 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al Judeţului Vâlcea şi
a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi a Bugetelor unor
instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14 decembrie 2017, la
care participă un număr de 27 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, nr. 16804/12.12.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, nr. 16805/12.12.2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”b” şi alin.(3), lit.”a” din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.19, alin.(2) din
Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
art.198, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 (1) Se rectifică Bugetul propriu al Judeţului Vâlcea, pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.45/31.03.2017, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr.1.
(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.1.1 - 1.3.
Art.2 (1) Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate
parţial sau integral de la bugetul local, pe anul 2017, potrivit anexei nr.2.
(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.2.a.
Art.3 Se rectifică Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate parţial sau
integral din venituri proprii, pe anul 2017, potrivit anexelor nr.3, 4 şi 5.
Art.4 Anexele nr.1, 1.1 – 1.3, 2, 2a, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
hotărâre, Direcţiei Generale Economice, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 27 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 289 din 14 decembrie 2017

NOTĂ: Anexele nr.1, 1.1 – 1.3, 2, 2a, 3, 4 şi 5 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro,
submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală
a Acţionarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să numească administratorii provizorii
în Consiliul de Administraţie al societăţii şi din lista aprobată prin Hotărârea
Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” nr.12/11.12.2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14 decembrie 2017, la
care participă un număr de 27 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată
sub nr.16309 din 11 decembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice nr.16310/11.12.2017;
Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr.483 din 28 noiembrie 2017,
privind completarea listei de candidaţi din partea acţionarului - Municipiul Râmnicu Vâlcea, din cadrul
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căreia Adunarea Generală a Acţionarilor are dreptul să numească administratori provizorii în Consiliul
de Administraţie la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” nr.12 din 11 decembrie 2017, privind completarea listei cu
persoanele din rândul cărora Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea APAVIL S.A. are dreptul
să numească, administratori provizorii în Consiliul de Administraţie al operatorului, până la finalizarea
procedurii de selecţie şi Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.279 din 27 noiembrie 2017, privind
mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea
APAVIL S.A. Vâlcea să numească administratorii provizorii în Consiliul de administraţie al societăţii;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit. ”a” şi ”d”, alin.(2), lit.”d” şi alin.(5), lit.”a”, pct.13 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.111,
lit.”b” din Legea societăţilor, nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.28, alin.(2)
şi art.64¹, alin.(3) şi alin.(4) 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, prevăzute în Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 şi ale art.2, pct.2.1, lit.”f”
din Contractul de mandat al reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.12 din 31 ianuarie 2017;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se mandatează reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să numească administratorii provizorii în Consiliul de administraţie al
societăţii şi din lista aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „APA Vâlcea” nr. 12 din 11 decembrie 2017, după cum urmează:
1. Doamna Mihaela - Teodora Ciontea, posesoare a CI XXXX, CNP XXXX, domiciliată în municipiul
Râmnicu Vâlcea, XXXX, judeţul Vâlcea;
2. Doamna Elena - Daniela Ciobanu, posesoare a CI XXXX, CNP XXXX, domiciliată în municipiul
Râmnicu Vâlcea, XXXX, judeţul Vâlcea;
3. Domnul Ion - Adrian Iliescu, posesor al CI XXXX, CNP XXXX, domiciliată în municipiul Râmnicu
Vâlcea, XXXX, judeţul Vâlcea;
4. Domnul Ioan Nistor, posesor al CI XXXX, CNP XXX, domiciliat în comuna Bujoreni, judeţul Vâlcea.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Societăţii APAVIL S.A. Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea,
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”, precum şi reprezentantului Judeţului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, domnul consilier judeţean Adrian –
Cosmin Dima, 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 26 voturi pentru, 0
voturi împotrivă, 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean Adrian – Cosmin Dima nu participă la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 290 din 14 decembrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală
a Acţionarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să declanșeze procedura de selecţie
pentru trei membri în Consiliul de administraţie al societăţii

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14 decembrie 2017, la
care participă un număr de 27 consilieri judeţeni, din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată
sub nr. 16193 din 04 decembrie 2017;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.
16194 din 04 decembrie 2017;
Văzând adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr.15838 din 23 noiembrie 2017;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) lit. ”a” şi ”d”, alin. (2) lit. ”d” şi alin. (5) lit. ”a” pct.13
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 111 alin. (1) lit.”b” din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 28 alin.(2), ale art.29 alin.(1), alin.(3), alin.(4) și alin.(5), și ale art. 644
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. 3 lit. ”c”, art.4 alin.(3)
și alin.(4) din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, cele ale art. 16 alin.(1) lit. ”a” din Actul Constitutiv al
Societăţii APAVIL S.A., ale art. 2.2, lit. j) şi art.3 din contractul de mandat al reprezentantului Judeţului
Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, anexă la Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.12 din 31 ianuarie 2017;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se mandatează reprezentantul Judeţului Vâlcea în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor
la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, să declanșeze procedura de selecţie pentru trei membri în Consiliul
de adminstraţie al societăţii.
Art.2 Selecţia candidaţilor se va realiza de către un expert independent, persoană fizică sau
juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
hotărâre, Direcţiei Generale Economice, Societăţii APAVIL S.A. Vâlcea, Primăriei Municipiului
Râmnicu Vâlcea, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”, precum şi reprezentantului
Judeţului Vâlcea în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la Societatea 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.97, din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 26
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean Adrian-Cosmin Dima nu a
participat la vot.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 291 din 14 decembrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Scrisorii de așteptări și mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ”Expo Nord Oltenia” S.A. să declanșeze
procedura de selecţie pentru membrii în Consiliul de Administraţie al societăţii

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraodinară din data de 14 decembrie 2017, la care
participă un număr de 27 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri judeţeni în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată
sub nr.16154 din 29 noiembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.16155 din 29 noiembrie 2017;
Văzând Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.90 din 31 mai 2017 privind desemnarea
reprezentatului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ”Expo Nord
Oltenia” S.A. și aprobarea contractului de mandat al acestuia;
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, coroborate cu cele ale Legii societăţilor
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nr.30/1990, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3 alin.(2) lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare și cele ale Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016;
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 (1) Se aprobă Scrisoarea de așteptări în cadrul procedurii de selecţie a membrilor în
Consiliul de Administraţie la Societatea ”Expo Nord Oltenia” S.A. potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Scrisoarea de așteptări prevăzută la alin.(1) se va publica pe site-ul Consiliului Judeţean
Vâlcea în vederea studierii acesteia de candidaţii pentru calitatea de membrii în Consiliul de
Administraţie al societăţii.
Art.2 Se mandatează reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea ”Expo Nord Oltenia” S.A. să declanșeze procedura de selecţie pentru membrii în Consiliul
de Administraţie al societăţii.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta
hotărâre, Direcţiei Generale Economice, Societăţii ”Expo Nord Oltenia” S.A. și doamnei Iuliana Moise,
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 27 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 292 din 14 decembrie 2017

NOTĂ: Anexa A poate fi consultată pesite-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 209 din 25 septembrie 2017
referitoare la aprobarea proiectului ”Creșterea eficienţei energetice a clădirii Complexului de
servicii comunitare – Râmnicu Vâlcea” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în ședinţa extraordinară din data de 14.12.2017, la care
participă un număr de 27 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată la
nr. 16756 din 12.12.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe și Relaţii Externe nr.
16757 din 12.12.2017;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (5), lit. a), pct. 2 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ghidul Solicitantului privind
condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/ 7REGIUNI;
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 149/31.07.2015 privind aprobarea Strategiei Integrate de
Dezvoltare Durabilă a Judeţului Vâlcea pentru perioada 2015 – 2020;
În temeiul prevederilor art. 97din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. I - Art. 2 și art. 3, alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 209 din 25
septembrie 2017 se modifică după cum urmează:
a) Art. 2 va avea următorul cuprins: ”Se aprobă valoarea totală a proiectului Creşterea
eficienţei energetice a clădirii Complexului de servicii comunitare – Râmnicu Vâlcea, în
cuantum de 7.595.815,95 lei (inclusiv TVA).”
b) Art. 3, alin. (1) va avea următorul cuprins: ”Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Judeţului
Vâlcea, în valoare totală de 426.629,67 lei, constând în achitarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului,
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în valoare de 280.319,74 lei și a contribuţiei de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de
146.309,92 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului Creșterea eficienţei energetice a clădirii
Complexului de servicii comunitare – Râmnicu Vâlcea.”
Art. II – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
tuturor direcţiilor din aparatul de specialitate, 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), coroborat cu
art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 27 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
CONSTANTIN RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 293 din 14 decembrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea și a Listei obiectivelor
de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetelor unor instituţii publice
finanţate parţial sau integral din venituri proprii, precum și a Programului lucrărilor
de întreţinere și reparaţii drumuri și poduri judeţene, pe anul 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21 decembrie 2017, la
care participă un număr de 26 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.17263 din 20 decembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la
nr.17264 din 20 decembrie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”b” şi alin.(3), lit.”a” din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.19, alin.(2) din
Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale
poziţiei nr.42 din Anexa nr.4 din Legea bugetului de stat, nr.6/2017, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.899/2017, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal, inclusiv a sumelor prevăzute prin
hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea
personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru învăţământul special şi
centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 (1) Se rectifică Bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.45 din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr.1.
(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.1.1 - 1.5.
Art.2 (1) Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate
parţial sau integral de la bugetul local, pe anul 2017, potrivit anexei nr.2.
(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.2.a.
Art.3 Se rectifică Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate parţial sau
integral din venituri proprii, pe anul 2017, potrivit anexelor nr.3 – 7.
Art.4 Se rectifică Programul lucrărilor de întreţinere și reparaţii drumuri și poduri judeţene, pe
anul 2017, potrivit anexelor nr.8, 8.1 – 8.8.
Art.5 Anexele nr.1, 1.1 – 1.5, 2, 2a, 3 - 8, 8.1 – 8.8 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
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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 pevederilor 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 26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 294 din 21 decembrie 2017

NOTĂ: Anexele nr.1, 1.1 – 1.5, 2, 2a, 3 - 8, 8.1 – 8.8 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro,
submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea preţului mediu la masa verde obţinută de pe pajiște,
pentru anul 2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 decembrie 2017, la care
participă un număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată
sub nr.14525 din 30 octombrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la
nr.14526 din 30 octombrie 2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;
ţinând cont de adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.13029/R din 23 octombrie
2017, prin care Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vâlcea a transmis, pentru anul 2018, preţul
mediu de 50 lei/tonă de masă verde obţinută de pe pajiște;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.f) din Legea administraţiei publice nr.215/2001,
republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.84, alin.(5) din Legea
nr.227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă
a Guvernului nr.34/2013, privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și
pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările și completările
ulterioare și cele ale art.6, alin.(1) și alin.(2) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2013, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1064/2013, cu
modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată;
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 stabilește preţul mediu de 50 lei/tonă la masa verde obţinută de pe pajiște, proprietatea
publică sau privată a unităţilor administrativ - teritoriale, care va sta la baza încheierii contractelor de
închiriere /concesiune, în anul 2018.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Vâlcea, Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, precum și Administraţiei Publice Locale din Judeţul Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33
voturi pentru,0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 295 din 28 decembrie 2017

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în baza cărora
se evaluează, în lei, arenda exprimată în natură, pentru anul 2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.12.2017, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri judeţeni în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată
sub nr.14523 din 06 noiembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.14524 din 06 noiembrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
ţinând cont de adresa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură
Judeţeană Vâlcea nr.8458 din 03 noiembrie 2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub
nr.13028 /R din 03 noiembrie 2017;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin(1), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 83, alin.(1)
și art. 84, alin.(5) din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
precum și ale art. (7) alin.(1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată ;
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 stabilesc preţurile medii ale produselor agricole, în baza cărora se evaluează în lei, arenda
exprimată în natură, pentru anul 2018, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta
hotărâre, Direcţiei Generale Economice, Direcţiei pentru Agricultura Judeţeană Vâlcea, autorităţilor
administraţiei publice locale din Judeţul Vâlcea, precum și Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, și va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit.’’c’’ coroborate
cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 296 din 28 decembrie 2017

NOTĂ: Anexa A poate fi consultată pesite-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea,
începând cu data de 1 ianuarie 2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 decembrie 2017 la care
participă un număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.17333 din 20 decembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală,
înregistrat la nr.17334 din 20 decembrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de Hotărârea Consiliul Judeţean Vâlcea nr.146 din 31 iulie 2017, privind stabilirea
salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale
„Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, în
conformitate cu prevederile Legii – cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
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În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi „f” din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.10, alin.(1), alin.(2) şi alin.(4),
art.11, alin.(1) -alin.(4), art.13, alin.(1), art.19, alin.(2) şi art.38, alin.(3), lit.”e” din Legea - cadru
nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale art.1, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.846/2017, pentru stabilirea salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată;
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 stabilesc salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, în conformitate cu prevederile art. 38, alin.(3),
lit.”e”, coroborate cu ale art. 11 din Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.846/2017, pentru
stabilirea salariului de bază minim brut în ţară garantat în plată, începând cu data de 1 ianuarie 2018,
potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, 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 în temeiul prevederilor art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 297 din 28 decembrie 2017

NOTĂ: Anexa A poate fi consultată pesite-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual
din cadrul unor servicii publice subordonate Consiliului Judeţean Vâlcea,
începând cu data de 1 ianuarie 2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 decembrie 2017 la care
participă un număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.17335 din 20 decembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală,
înregistrat la nr.17336 din 20 decembrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de Hotărârea Consiliul Judeţean Vâlcea nr.147 din 31 iulie 2017, privind stabilirea
salariilor de bază pentru personalul din cadrul unor servicii publice subordonate Consiliului Judeţean
Vâlcea, în conformitate cu prevederile Legii – cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice;
Văzând adresele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea nr.69889 din 13
decembrie 2017 şi nr.71275 din 20 decembrie 2017, precum şi procesul-verbal nr.69874, încheiat în data de
13 decembrie 2017, cu ocazia consultării sindicatelor reprezentative la nivel de instituţie publică, adresa
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea nr.3993/R din 19 decembrie 2017 şi adresa Serviciului
Public Judeţean pentru Protecţia Plantelor Vâlcea nr.290/19.12.2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi „f” din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.10, alin.(1), alin.(2) şi alin.(4),
art.11, alin.(1) - alin.(4), art.13, alin.(1), art.19, alin.(2) şi art.38, alin.(3), lit.”e” din Legea - cadru
nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale art.1, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.846/2017, pentru stabilirea salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se stabilesc salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
unor servicii publice subordonate Consiliului Judeţean Vâlcea, în conformitate cu prevederile art.38,
alin.(3), lit.”e”, coroborate cu ale art.11 din Legea nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.846/2017,
pentru stabilirea salariului de bază minim brut în ţară garantat în plată, începând cu data de 1 ianuarie
2018, potrivit anexelor nr.1-3.
Art.2 Anexele nr.1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
hotărâre, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea,
precum şi Serviciului Public Judeţean pentru Protecţia Plantelor Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi
în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul prevederilor art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 298 din 28 decembrie 2017

NOTĂ: Anexele 1 -3 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea prevederilor art.3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.219/03.10.2017 privind aprobarea proiectului ”Consolidarea și reabilitarea energetică
a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca”
și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 decembrie 2017, la care
participă un număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată la
nr.17.163 din 19.12.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe
nr.17.164 din 19.12.2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit. b) şi d), alin. (5), lit.a), pct.2 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ghidul Solicitantului privind
condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, ale
art.3, alin.(3) din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 219/03.10.2017, privind aprobarea
proiectului ”Consolidarea și reabilitarea energetică a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică
Măciuca” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia;
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.I - Art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 219/03.10.2017, privind aprobarea
proiectului ”Consolidarea și reabilitarea energetică a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică
Măciuca” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia se modifică după cum urmează:
„Art.3 – (1) Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Judeţului Vâlcea, în cuantum de 2 % din valoarea
eligibilă a proiectului, respectiv 72.849,29 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului ”Consolidarea și
reabilitarea energetică a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca”.
(2) Se aprobă contribuţia în proiect a Judeţului Vâlcea pentru cheltuielile neeligibile ale proiectului
în sumă de 1.223.808,28 lei.”
Art.II – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta
hotărâre direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru a aduce la
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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 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 299 din 28 decembrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind punerea la dispoziţie a reţelelor termice primare de alimentare cu energie termică
aflate în proprietatea publică a judeţului Vâlcea, în scopul implementării proiectului
„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea
pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu
și creșterii eficienţei energetice – Etapa II”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 decembrie 2017, la care
participă un număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată
sub nr.15695 din 21.11. 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe și Relaţii Externe
înregistrat la nr.15696 din 21.11.2017;
 În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) literele b) și d) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale art.8 alin (1) și
(2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere:
 Acordul de parteneriat România nr. 2014RO16M8PA001.1.2 încheiat cu Comisia Europeană
pentru perioada de finanţare 2014-2020;
 Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 7,Obiectiv specific 7.1, a Programului
Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministerului Fondurilor Europene
nr.833 din 09.06.2016, modificat prin Ordinul nr. 2886 din 7.12.2016;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 156/30.11.2009 de aprobare a Master-Planului
privind reabilitarea sistemului de încălzire centralizată din Municipiul Râmnicu Vâlcea;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 45 din 30.04.2010 privind trecerea unor bunuri din
patrimoniul S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea în domeniul public al judeţului Vâlcea și în
administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 129/30.11.2010 privind aprobarea Master Planului ( Program de Investiţii pe Termen Lung) și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Râmnicu Vâlcea nr. 367/14.12.2010 de aprobare a investiţiilor complementare proiectului aflat în
derulare prin axa prioritară 3 a Programului Operaţional Sectorial de Mediu;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.12/27.01.2011 privind aprobarea indicatorilor de
performanţă ai Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) din cadrul S.C.
CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea și a Planului de acţiune privind implementarea indicatorilor de
performanţă pentru SACET;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.114 /30.10.2014 privind aprobarea variantei de
finanţare a proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului
Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu și
creșterii eficienţei energetice- faza 2” ;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 146/30.12.2014 privind modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.114/30.10.2014 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu
Vâlcea nr.235/26.11.2014 de aprobare a perioadei de finanţare a proiectului menţionat;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 140/30.06.2017 privind aprobarea documentaţiei
tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de
investiţii „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea
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pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu și creșterii eficienţei
energetice – Etapa II”.
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 punerea la dispoziţie a reţelelor termice primare de alimentare cu energie
termică având lungimea de 3250 m aflate în proprietatea publică a judeţului Vâlcea, în scopul
implementării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului
Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu și
creșterii eficienţei energetice – Etapa II”.
Art. 2 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta
hotărâre direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Generale
Autoritatea de Management pentru POIM 2014-2020, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene,
Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea precum și S.C. CET GOVORA S.A. – Rm. Vâlcea, pentru a
aduce la îndeplinire prevederile ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean
Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin. (3) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un
număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin Rădulescu

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela Calianu

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 300 din 28 decembrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea aplicaţiei de finanţare și a documentelor suport pentru proiectul
„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea
pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu
şi creşterii eficienţei energetice – Etapa II”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 decembrie 2017, la care
participă un număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată
sub nr.15699/21.11.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe și Relaţii Externe
înregistrat la nr.15700/21.11.2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1) literele “a”, “b” și “d” și alin. (3) litera “f” și art.126 din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ale art.8, alin.(1) și (3), lit. “a” din Legea nr.51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
republicată, ale art.44, alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, precum și ale art.8 din Legea serviciului public de alimentare cu energie
termică nr.325/2006, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere:
 Acordul de parteneriat România nr. 2014RO16M8PA001.1.2 încheiat cu Comisia Europeană
pentru perioada de finanţare 2014-2020,
 Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 7, obiectiv specific 7.1 a Programului Operaţional
Infrastructură Mare 2014-2020,
 Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 156/30.11.2009 de aprobare a Master - Planului
privind reabilitarea sistemului de încălzire centralizată din Municipiul Râmnicu Vâlcea,
 Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.129/30.11.2010 și Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 367/14.12.2010 privind aprobarea investiţiilor complementare
proiectului aflat în derulare prin axa prioritară 3 a Programului Operaţional Sectorial de Mediu,
 Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.12/27.01.2011 privind aprobarea indicatorilor de
performanţă ai Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) din cadrul S.C.
CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea și a Planului de acţiune privind implementarea indicatorilor de
performanţă pentru SACET,
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 Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.114/30.10.2014 modificată prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.146/30.12.2014 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea
nr.235/26.11.2014 privind aprobarea perioadei de finanţare a proiectului menţionat,
 Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.140/30.06.2017 privind aprobarea documentaţiei
tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul menţionat,
 Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.141/30.06.2017 privind aprobarea Convenţiei de
colaborare pentru implementarea proiectului menţionat,
 Avizul nr. 6/22.06.2017 al Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului Judeţean Vâlcea pentru
documentaţia tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii Reabilitarea
sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028
în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa II
 Avizul nr. 1/20398/22.06.2017 al Consiliului Tehnico-Economic al operatorului S.C. CET
Govora S.A. pentru aceeași documentaţie;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă aplicaţia de finanţare și documentele suport pentru proiectul „Reabilitarea
sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada
2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa
II”, ai cărui indicatori tehnico-economici pentru faza studiu de fezabilitate sunt prevăzuţi în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Se aprobă alocarea sumei de 551.937,26 lei fără TVA pentru finanţarea cheltuielilor
eligibile ce revin Consiliului Judeţean Vâlcea pentru proiectul menţionat la care se adaugă 104.868,07
lei - TVA aferent cheltuielilor eligibile.
Art. 3 – Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării
proiectului, în scopul derulării în condiţii optime, se vor asigura din bugetul judeţului Vâlcea, potrivit
prevederilor Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr.2010/10.10.2016 privind aprobarea
formatului standard al Contractului de finanţare – condiţii generale aplicabil pentru perioada de
programare 2014-2020.
Art.4 –La data prezentei încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.95/31.03.2015
privind aprobarea aplicaţiei de finanţare și a documentelor suport pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de
termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul
conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice–Faza 2”.
Art. 5 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta
hotărâre direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Autorităţii de
Management pentru POIM, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea precum și Societăţii CET GOVORA
S.A. – Rm. Vâlcea, pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit. a) coroborate cu
cele ale art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 301 din 28 decembrie 2017

NOTĂ: Anexa A poate fi consultată pesite-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri şi darea acestora
în administrarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 decembrie 2017, la care
participă un număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.16628 din 11 decembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.16629 din 11
decembrie 2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;
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În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3, alin.(3) din Legea nr.213/1998 privind
bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.867 şi art. 868 din Codul
Civil şi ale Deciziei Directorului Camerei de Conturi Judeţul Vâlcea nr.17din 24.07.2017;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se declară de interes public judeţean bunurile ale căror date de identificare sunt prevăzute
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se aprobă darea lor în administrare, Regiei
Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea.
Art.2 (1) Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea va folosi bunurile date în
administrare, cu respectarea următoarelor condiţii:
1. Să păstreze destinaţia iniţială a acestora;
2. Să asigure folosirea eficientă a bunurilor care fac obiectul dării în administrare, potrivit specificului acestora;
3. Să restituie bunurile, la data încetării dreptului de administrare, în deplină proprietate, libere de orice sarcini,
inclusiv investiţiile realizate ulterior, precum şi toate documentaţiile tehnice referitoare la acestea;
4. Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă
în exploatare, protecţia mediului, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului);
5. Să răspundă de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul
act de transmitere;
6. Să efectueze la timp lucrările de întreţinere şi reparaţii;
7. Să folosească bunurile, conform instrucţiunilor de exploatare;
8. Să nu închirieze bunurile unor terţe persoane.
(2) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească şi să dispună de bunuri în
condiţiile actului de dare în administrare.
Art.3 Apărarea în justiţie a dreptului de administrare a bunurilor prevăzute la art.1, revine Regiei
Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea.
Art.4 (1) Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate sau prin
actul de revocare, care poate fi adoptat de Consiliul Judeţean Vâlcea, în situaţiile în care:
1. Când titularul dreptului de administrare nu respectă una din condiţiile impuse prin actul de
transmitere;
2. Dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunurilor date în administrare;
3. Renunţarea administratorului la bunurile date în administrare;
4. În cazul în care interesul naţional sau local o impune;
5. Alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor
reglementate de lege.
(2) La data încetării folosirii bunurilor, administratorul este obligat să le restituie în deplină
proprietate, libere de orice sarcini și va preda toate documentaţiile tehnice referitore la acestea.
Administratorul este răspunzător de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor
prevăzute în actul de dare în administrare.
Art.5 Pe data prezentei se modifică în mod corespunzător Anexa la Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr. 103 din 22 decembrie 1999, de însuşire a inventarului bunurilor ce alcătuiesc
domeniul public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.6 Preluarea și transmiterea bunurilor se va face prin protocol, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea și
Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei.
Art.7 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
hotărâre Direcţiei Tehnice, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consilului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin.(3) coroborate cu cele
ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 302 din 28 decembrie 2017

NOTĂ: Anexa A poate fi consultată pesite-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al judeţului
Vâlcea, date în administrarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 decembrie 2017, la care
participă un număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 16626/11.12.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.16627 din 11
decembrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”c” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările ulterioare și cele ale art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) și art.6 alin.(1) şi (2)
din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al judeţului Vâlcea,
date în administrarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, după cum urmează:
- pentru lucrarea “Consolidare şi refacere DJ 648 Ioneşti – Olanu – Limită judeţ Olt, km.8+900 –
9+470”, judeţul Vâlcea, cu valoarea de 1.385.777,92 lei;
- pentru lucrarea de construcţii aferente investiţiei “Refacere platformă drum şi podeţe pe DJ 654
Valea Cheii – Cheia – Mănăstirea Iezer – Schitul Pahomie, km.6+000 – 16+681”, localitatea Băile
Olăneşti, judeţul Vâlcea, cu valoarea de 2.366.177,46 lei.
Art.2 Datele de identificare ale bunurilor menţionate la art.1, sunt prevăzute în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Pe data prezentei se modifică corespunzător Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.103 din 21 decembrie 1999, referitoare la însuşirea inventarului, cu modificările și completările ulterioare.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
hotărâre Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale Economice, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri și
Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) coroborate cu cele
ale art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare,
cu un nr. de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 303 din 28 decembrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere
de Director executiv adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Vâlcea, doamnei Diaconu Jana

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 28 decembrie 2017, la care
participă un număr de 33 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 17078/18.12.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală,
înregistrat sub nr.17079 din 18 decembrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând procesul – verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”e” din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.45, alin.(1),
art.87, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”a”, art.88, alin.(1) şi alin.(4) şi art.117 din Legea privind Statutul
funcţionarilor publici, nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Începând cu data de 1 ianuarie 2018, se deleagă atribuţiile corespunzătoare funcţiei publice
de conducere de Director executiv adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vâlcea, doamnei Diaconu Jana, pe o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice.
Art.2 Pe perioada delegării, doamna Diaconu Jana îşi păstrează funcţia publică de consilier juridic în
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, precum şi salariul aferent.
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 Diaconu Jana, 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 33 voturi pentru şi 0 voturi împotrivă.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 304 din 28 decembrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere
de Director executiv adjunct economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Vâlcea, doamnei Udubaşa Daniela Ştefania

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 28 decembrie 2017, la care
participă un număr de 33 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 17076/18.12.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală,
înregistrat sub nr.17077 din 18 decembrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând procesul – verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”e” din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.45, alin.(1),
art.87, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”a”, art.88, alin.(1) şi alin.(4) şi art.117 din Legea privind Statutul
funcţionarilor publici, nr.188/1999, 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 ianuarie 2018, se deleagă atribuţiile corespunzătoare funcţiei publice de
conducere de Director executiv adjunct economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vâlcea, doamnei Udubaşa Daniela Ştefania, pe o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice.
Art.2 Pe perioada delegării, doamna Udubaşa Daniela Ştefania îşi păstrează funcţia publică de
consilier, grad profesional superior în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vâlcea, precum şi salariul aferent.
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 31 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 305 din 28 decembrie 2017
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DISPOZIŢII
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei ANDREI CRISTIANA-SÎNZIANA în OBADĂ

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la
nr.6049 din 23.11.2017, prin care se propune admiterea cererii doamnei Andrei Cristiana-Sînziana, de
schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Andrei în Obadă, motivând că doreşte
să poarte acelaşi nume de familie cu cel al soţului;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată
opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”h” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind
dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi
cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Andrei Cristiana-Sînziana, domiciliată în municipiul Râmnicu
Vâlcea, XXXX, judeţul Vâlcea, tată Cristian şi mamă Livia, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea,
judeţul Vâlcea, la data de XXXX, CNP XXXX şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă,
din Andrei în Obadă, urmând să poarte în viitor numele de familie OBADĂ şi prenumele
CRISTIANA-SÎNZIANA.
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, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi
va elibera acesteia un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 722 din 05.12.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei CIAUŞESCU NICOLETA în PELEŞCA

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la
nr.6046 din 22.11.2017, prin care se propune admiterea cererii doamnei Ciauşescu Nicoleta, de
schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Ciauşescu în Peleşca, motivând că
doreşte să revină la numele de familie dobândit la naştere;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată
opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind
dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi
cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Ciauşescu Nicoleta, domiciliată în XXXX, comuna Budeşti,
judeţul Vâlcea, tată Dumitru şi mamă Ana, născută în municipiul Vulcan, judeţul Hunedoara, la data de
XXXX, CNP XXXX şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Ciauşescu în Peleşca,
urmând să poarte în viitor numele de familie PELEŞCA şi prenumele NICOLETA.
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 Budeşti, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi va elibera
acesteia un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 724 din 07.12.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei
FLORICICĂ în STANCU şi a prenumelui din LILIANA în LILIANA-MIHAELA

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la
nr.6044 din 23.11.2017, prin care se propune admiterea cererii doamnei Floricică Liliana de schimbare,
pe cale administrativă, a numelui de familie din Floricică în Stancu şi, respectiv, a prenumelui din
Liliana în Liliana-Mihaela, motivând că actualul nume de familie provoacă ilaritate, iar cu prenumele de
Mihaela este cunoscută în societate;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui şi prenumelui, împotriva acesteia nefiind
formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările
şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) lit. ’’m’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind
dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin. (1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi
cele ale art. 104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie şi a prenumelui
doamnei Floricică Liliana, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, XXXX, judeţul Vâlcea, tată Ion şi mamă
Paraschiva, născută în municipiul Constanţa, la data de XXXX, C.N.P.XXXX, şi se schimbă numele şi
prenumele acesteia, pe care administrativă, din Floricică în Stancu şi, respectiv, din Liliana în Liliana-Mihaela,
urmând să poarte în viitor numele de familie STANCU şi prenumele LILIANA-MIHAELA.
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, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi
va elibera acesteia un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 725 din 07.12.2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
extraordinară în data de 8 decembrie 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 8 decembrie 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.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 727 din 07.12.2017
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.16595 din
08.12.2017, prin care se propune emiterea a trei certificate de urbanism ;
În conformitate cu prevederile art. 4, lit.a) 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:
D I S P O Z I Ţ I E:
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.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 729 din 11.12.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
extraordinară în data de 14 decembrie 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:
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DISPOZIŢIE:
Art.1.Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă extraordinară, în data de 14 decembrie 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.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 731 din 13.12.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei VULPE MAGDALENA în DABU

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la
nr.6047 din 23.11.2017, prin care se propune admiterea cererii doamnei Vulpe Magdalena, de
schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Vulpe în Dabu, motivând că are acte
cu acest nume de familie şi aşa este cunoscută în societate;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6),
lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Vulpe Magdalena, domiciliată în XXXX, comuna Frânceşti,
judeţul Vâlcea, tată Nicolae şi mamă Elena, născută în comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea, la data de
XXXX, CNP XXXX, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Vulpe în Dabu, urmând
să poarte în viitor numele de familie DABU şi prenumele MAGDALENA.
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 Frânceşti, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi va elibera
un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 732 din 13.12.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei ALBESCU LAURA-MARIANA în ŞERBAN

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la
nr.6051 din 06.12.2017, prin care se propune admiterea cererii doamnei Albescu Laura-Mariana, de
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schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Albescu în Şerban, motivând că
doreşte revenirea la numele de familie dobândit la naştere;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind
dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi
cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Albescu Laura-Mariana, domiciliată în oraşul Brezoi, XXXX,
judeţul Vâlcea, tată Marcel şi mamă Gheorghiţa, născută în oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea, la data de
XXXX, CNP XXXX şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Albescu în Şerban,
urmând să poarte în viitor numele de familie ŞERBAN şi prenumele LAURA-MARIANA.
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 Oraşului Brezoi, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi va elibera
acesteia un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 735 din 14.12.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului MOŢĂŢĂIANU ANDREI-MIHAI în FLORESCU

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la
nr.6048 din 23.11.2017, prin care se propune admiterea cererii domnului Moţăţăianu Andrei-Mihai, de
schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Moţăţăianu în Florescu, motivând că
doreşte să poarte acelaşi nume de familie cu cel al mamei sale;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind
dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi
cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Moţăţăianu Andrei-Mihai, domiciliat în municipiul Râmnicu
Vâlcea, XXXX, judeţul Vâlcea, tată Eduard-Cristian şi mamă Gabriela, născut în municipiul Râmnicu
Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de XXXX, CNP XXXX, şi se schimbă numele acestuia, pe cale
administrativă, din Moţăţăianu în Florescu, urmând să poarte în viitor numele de familie FLORESCU şi
prenumele ANDREI-MIHAI.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
dispoziţie Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei.
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Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie
Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitantul şi îi
va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 739 din 15.12.2017
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. 17109 din
18.12.2017, 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
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Seemitdouă certificatedeurbanism,prevăzuteîn anexacare faceparteintegrantă dinprezentadispoziţie.
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
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 744 din 19.12.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
extraordinară, în data de 21 decembrie 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 21 decembrie 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.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 746 din 20.12.2017
31

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea,
în şedinţă ordinară, în data de 28 decembrie 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:
DISPOZIŢIE:
Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 28 decembrie 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.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei,
urmărind pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 747 din 21.12.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului PĂLII IONUŢ-ALEXANDRU în TURCESCU

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6052 din
11.12.2017, prin care se propune admiterea cererii domnului Pălii Ionuţ-Alexandru, de schimbare, pe cale
administrativă, a numelui său de familie din Pălii în Turcescu, motivând că doreşte să poarte acelaşi nume de
familie cu cel al mamei sale, nume de familie la care a revenit în urma divorţului;
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 Pălii Ionuţ-Alexandru, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, XXXX,
judeţul Vâlcea, tată Dobrin-Gheorghe şi mamă Andreea-Liliana, născut în municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, la
data de XXXX, CNP XXXX, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Pălii în Turcescu,
urmând să poarte în viitor numele de familie TURCESCU şi prenumele IONUŢ-ALEXANDRU.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Primăriei Municipiului
RâmnicuVâlcea,judeţulVâlcea,carevaîncunoştinţa deîndată solicitantulşi îi vaeliberaunexemplaralprezenteidispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 750 din 28.12.2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă,
a prenumelui domnului RADU MARCEL în MIRCEA

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la
nr.6050 din 11.12.2017, prin care se propune admiterea cererii domnului Radu Marcel, de schimbare a
prenumelui, pe cale administrativă, din Marcel în Mircea, motivând că a avut eliberat certificat de
naştere în care figura cu prenumele Mircea, în baza căruia au fost emise alte documente;
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, 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 Radu Marcel, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, XXXX,
judeţul Vâlcea, tată Nicolae şi mamă Eliza, născut în comuna Giuleşti, judeţul Vâlcea, la data de XXXX,
C.N.P.XXXX şi se schimbă prenumele acestuia, pe cale administrativă, din Marcel în Mircea, urmând
să poarte în viitor numele de familie RADU şi prenumele MIRCEA.
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, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitantul şi îi
va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 754 din 28.12.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei STOICA IULIA-MARIA în CIOBANU

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6053 din
19.12.2017, prin care se propune admiterea cererii doamnei Stoica Iulia-Maria, de schimbare, pe cale administrativă,
a numelui său de familie din Stoica în Ciobanu, motivând că doreşte să poarte numele de familie al soţului;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 4 alin.(2), lit.”h” din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003, privind
dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi
cele ale art. 104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Stoica Iulia-Maria, domiciliată în oraşul Ocnele Mari, XXXX,
judeţul Vâlcea, tată Nicolae şi mamă Elisabeta-Doina, născută în municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, la data
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de XXXX, CNP XXXX, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Stoica în Ciobanu,
urmând să poarte în viitor numele de familie CIOBANU şi prenumele IULIA-MARIA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie
Primăriei Oraşului Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi va
elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 755 din 29.12.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui doamnei
BÎCU IULIA-MARIA în BIANCA-MARIA

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.
6054 din 19.12.2017, prin care se propune admiterea cererii doamnei Bîcu Iulia-Maria, de schimbare a
prenumelui, pe cale administrativă, din Iulia-Maria în Bianca-Maria, motivând că este apelată în mod
frecvent cu prenumele Bianca;
Constată întemeiată cererea de schimbare a prenumelui, împotriva acesteia nefiind formulată
opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din acelaşi act normativ;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit. "m" din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind
dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi
cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Bîcu Iulia-Maria, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea,
XXXX, judeţul Vâlcea, tată Ion şi mamă Constantina, născută în comuna Olanu, judeţul Vâlcea, la data
de XXX, C.N.P.XXXX şi se schimbă prenumele acesteia, pe cale administrativă, din Iulia-Maria în
Bianca-Maria, urmând să poarte în viitor numele de familie BÎCU şi prenumele BIANCA-MARIA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie
Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi
va elibera acesteia un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 756 din 29.12.2017
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ANEXE

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la dispoziţia nr. 727 din 07.12.2017

ORDINEA DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 8 decembrie 2017, ora 1000
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei
obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2017.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.2/31.01.2017, cu modificările și completările ulterioare.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice, faza:
„Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie” şi a indicatorilor tehnico – economici ai
obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 643B - DJ 643 - Băbeni Olteţu - Colelia Pietroasa - Valea Mare - Drăganu - Ciocănari - Zăvoieni - Vârleni - Stăneşti - Măciuca - Cermegeşti Chirigeşti - Bărbărigeni - Roeşti (DN 65C), km 0+000 - 35+555”, judeţul Vâlcea .
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice, faza:
„Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie” şi a indicatorilor tehnico – economici ai
obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 646B Frânceşti (DJ 646) - Cosani - Dezrobiţi Şerbăneşti - Păuşeşti - Barcanele - Soliceşti - Pietrari (DN 67), km 0+000 - 13+915”, judeţul Vâlcea.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice, faza:
„Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie” şi a indicatorilor tehnico – economici ai
obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 646C Băluţoaia (DJ 646B) - Mănăstirea
Surpatele, km 0+000 - 3+000”, judeţul Vâlcea.
6. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care
nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi
modernizare DJ 643B - DJ 643 - Băbeni Olteţu - Colelia - Pietroasa - Valea Mare - Drăganu - Ciocănari
- Zăvoieni - Vârleni - Stăneşti - Măciuca - Cermegeşti - Chirigeşti - Bărbărigeni - Roeşti (DN 65C), km
0+000 - 35+555”, judeţul Vâlcea”.
7. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli
care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi
modernizare DJ 646B Frânceşti (DJ 646) - Cosani - Dezrobiţi - Şerbăneşti - Păuşeşti - Barcanele Soliceşti - Pietrari (DN 67), km 0+000 - 13+915”, judeţul Vâlcea.
8. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care
nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi
modernizare DJ 646C Băluţoaia (DJ 646B) - Mănăstirea Surpatele, km 0+000 - 3+000”, judeţul Vâlcea.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 729 din 11.12.2017

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: 114 – 116
Nr. Solicitant
crt.

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

3

4

5

6

7

114 Consiliul Municipiul
Judeţean Râmnicu
Vâlcea
Vâlcea,
strada G-ral
Praporgescu,
nr. 1

,,Reabilitare
și
modernizare
D.J. 677A
Creţeni
(D.N.67B) Mrenești Izvoru Nemoiu Amărăști Glăvile Cermegești
- Pesceana Șirineasa
(D.J.677F),
km 0 +
000 – 35 +
051, jud.
Vâlcea’’

comunele:
Sutești, Creţeni,
Amărăști,
Glăvile,
Pesceana și
Șirineasa

24 luni

-Agenţia judeţeană pentru
protecţia
mediului,
Aviz
Sistemul de Gospodărire a
Apelor
Vâlcea;
-Aviz
Administratori
drumuri
(D.N.67B), drumuri comunale
și locale; -Aviz Inspectoratul
de Poliţie al Judeţului Vâlcea –
Serviciul
Rutier; - Acord
Inspectoratul Judeţean în
Construcţii Vâlcea; -Aviz
Administratori reţele: electrice,
apă-canal, telefonie; -Aviz
Administratori
reţele
de
transport: energie electrică,
gaze
naturale,
petrol,
gazolină, etan, ţiţei, fibră
optică, feroviare (S.N.T.G.N.
Transgaz S.A. Mediaș, S.C.
Conpet S.A. Ploiești, C.N.
Transelectrica
Pitești,
Compania Naţională de Căi
Ferate CFR S.A); -Acord
proprietari
terenuri, potrivit
Legii, dacă la realizarea
lucrărilor
se
afectează
proprietăţi private; Studiu
geotehnic verificat la cerinţa
Af;
Expertiză tehnică;
-Referat verificator proiect
conform Legii nr.10/1995
privind calitatea în construcţii,
republicată;
-Plan
de
încadrare în zonă și plan de
situaţie pe suport topografic
vizat la Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Vâlcea.

115 Consiliul Municipiul
Judeţean Râmnicu
Vâlcea
Vâlcea,
strada G-ral
Praporgescu,
nr. 1

”Reabilitare
și
modernizare
D.J. 643 B
D.J. 643 –
Băbeni
Olteţu –
Colelia –
Pietroasa –
Valea
Mare –
Drăganu –
Ciocănari –

Diculești, Valea
Mare, Măciuca,
Stănești,
Lădești și Roeșt

24 luni

- Agenţia judeţeană pentru
protecţia
mediului;
Aviz
Sistemul de Gospodărire a
Apelor
Vâlcea;
-Aviz
Administratori
drumuri
naţionale, comunale și locale;
- Aviz Inspectoratul de Poliţie
al Judeţului Vâlcea – Serviciul
Rutier; -Acord Inspectoratul
Judeţean
în
Construcţii
Vâlcea; -Aviz Administratori
reţele: electrice, apă-canal,
telefonie; -Aviz Administratori

1

2
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Valabilitate
Avize și acorduri de
certificat de amplasament solicitate prin
urbanism
certificatul de urbanism

Zăvoieni –
Vârleni
-Stănești –
Măciuca –
Cermegești
–
Chiricești –
Bărbărigeni
– Roești
( Dn 65 C),
km 0 +
000 – 35 +
555 ''

116 Consiliul Municipiul
Judeţean Râmnicu
Vâlcea
Vâlcea,
strada G-ral
Praporgescu,
nr. 1

reţele de transport: gaze
naturale, gazolină, ţiţei, fibră
optică (S.N.T.G.N. Transgaz
S.A. Mediaș, S.C. Conpet
S.A. Ploiești, OMV Petrom
S.A - Zonele de Producţie
Craiova și Pitești); -Acord
proprietari
terenuri, potrivit
Legii, dacă la realizarea
lucrărilor
se
afectează
proprietăţi private; Studiu
Geotehnic verificat la cerinţa
Af;
Expertiză tehnică; Referat verificator proiect
conform Legii nr.10/1995
privind calitatea în construcţii,
republicată;
-Plan
de
încadrare în zonă și plan de
situaţie pe suport topografic
vizat la Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Vâlcea.

,,Reabilitare Frîncești,
și
Păușești și
modernizare Pietrari
D.J. 646B
Frîncești
(D.J.646) Coșani Dezrobiţi Șerbănești Păușești Barcanele Solicești –
Pietrari
(D.N. 67),
km 0 +
000 –
13+915, jud.
Vâlcea’’

24 luni

-Agenţia judeţeană pentru
protecţia
mediului;
-Aviz
Sistemul de Gospodărire a
Apelor
Vâlcea;
-Aviz
Administratori
drumuri
(D.N.67), drumuri comunale și
locale; -Aviz Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului Vâlcea –
Serviciul
Rutier; -Acord
Inspectoratul Judeţean în
Construcţii Vâlcea; -Aviz
Administratori reţele: electrice,
apă-canal, telefonie; -Acord
proprietari
terenuri, potrivit
Legii, dacă la realizarea
lucrărilor
se
afectează
proprietăţi private; Studiu
geotehnic verificat la cerinţa
Af; Expertiză tehnică; -Referat
verificator proiect conform
Legii
nr.10/1995
privind
calitatea
în
construcţii,
republicată;
-Plan
de
încadrare în zonă și plan de
situaţie pe suport topografic
vizat la Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Vâlcea

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la dispoziţia nr. 731 din 13.12.2017

ORDINEA DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 14 decembrie 2017, ora 1000
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al Judeţului Vâlcea, a Listei
obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, precum și a Bugetelor unor instituţii publice
finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2017.
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2.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acţionarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să numească administratorii provizorii în
Consiliul de administraţie al societăţii şi din lista aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA Vâlcea” nr. 12/11.12. 2017.
3.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acţionarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să declanșeze procedura de selecţie pentru
trei membri în Consiliul de administraţie al societăţii.
4.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 selecţie pentru membrii în Consiliul de Administraţie al societăţii.
5.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 209 din 25
septembrie 2017 referitoare la aprobarea proiectului ”Creșterea eficienţei energetice a clădirii
Complexului de servicii comunitare – Râmnicu Vâlcea” și a cheltuielilor legate de implementarea
acestuia.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la dispoziţia nr. 746 din 20.12.2017

ORDINEA DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 21 decembrie 2017, ora 1000
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea și a Listei obiectivelor
de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau
integral din venituri proprii, precum şi a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi
poduri judeţene, pe anul 2017.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la Dispoziţia nr. 747 din 21.12.2017

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 28 decembrie 2017, ora 1000
1. Aprobarea procesului – verbal al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 27
noiembrie 2017.
2. Aprobarea procesului – verbal al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data
de 8 decembrie 2017.
3. Aprobarea procesului – verbal al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data
de 14 decembrie 2017.
4. Aprobarea procesului – verbal al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data
de 21 decembrie 2017.
5. Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul
Constantin Rãdulescu, de la ultima ședinţă ordinară și până în prezent.
6. Plan strategic anual referitor la obiectivele ce vor fi realizate de Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Vâlcea şi indicatorii de performanţă minimali pentru anul 2018.
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu la masa verde obţinută de pe pajişte,
pentru anul 2018.
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în baza cărora se
evaluează în lei, arenda exprimată în natură, pentru anul 2018.
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, începând cu data de 1 ianuarie 2018.
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul unor servicii publice subordonate Consiliului Judeţean Vâlcea, începând cu data de 1 ianuarie 2018.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor art.3 din Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.219/03.10.2017, privind aprobarea proiectului ”Consolidarea și reabilitarea energetică a
Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca” și a cheltuielilor legate de
implementarea acestuia.
12. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţie a reţelelor termice primare de alimentare cu
energie termică aflate în proprietatea publică a judeţului Vâlcea, în scopul implementării proiectului
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„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada
2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu și creșterii eficienţei energetice – Etapa II”.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a documentelor suport pentru proiectul
„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada
2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu și creșterii eficienţei energetice – Etapa II”.
14. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri şi darea
acestora în administrarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea.
15. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al
judeţului Vâlcea, date în administrarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea.
16. Proiect de hotărâre privind delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de
conducere de Director executiv adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea, doamnei Diaconu Jana.
17. Proiect de hotărâre privind delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de
conducere de Director executiv adjunct economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea, doamnei Udubaşa Daniela Ştefania.
18. Diverse.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 744 din 19.12.2017

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: 117 – 118
Nr. Solicitant
crt.
1

2

117 C.N.A.I.R.
S.A. –
Direcţia
Regională
de
Drumuri și
Poduri
Craiova

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

3

4

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

Municipiul ” Punere în Comuna
București,
siguranţă Popești, sat
sector 1
obiectiv
Popești
strada
calamitat Dinicu
pod pe D.N.
Golescu, 65 C km 91 +
nr. 17
679”

39

6

7

24 luni

-Agenţia judeţeană pentru
protecţia
mediului;
-Aviz
Sistemul de Gospodărire a
Apelor
Vâlcea;
-Aviz
Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Vâlcea – Serviciul
Rutier; -Acord Inspectoratul
Judeţean în Construcţii Vâlcea;
-Aviz Administratori reţele
(electrice, cablu tv.), dacă
lucrările se realizează în
zonele de siguranţă și de
protecţie a acestora; -Acord
proprietari
terenuri, potrivit
Legii,
pentru
ocuparea
terenurilor proprietate privată,
în
vederea
organizării
executării lucrărilor, realizarea
drumurilor de acces, precum și
pentru realizarea lucrărilor de
bază, după caz. Studiu
Geotehnic; Expertiză tehnică;
-Referat verificator proiect
conform
Legii
nr.10/1995
privind calitatea în construcţii,
republicată; -Plan de încadrare
în zonă și plan de situaţie pe
suport topografic vizat la Oficiul
de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Vâlcea.

118 C.N.A.I.R.
S.A. –
Direcţia
Regională
de
Drumuri și
Poduri
Craiova

Municipiul
București,
sector 1
strada
Dinicu
Golescu,
nr. 17

”Punere în
siguranţă
obiectiv
calamitat
pe
D.N. 7 km
217 + 850 –
218 +350
Dreapta”

Comuna
Racoviţa,

24 luni

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
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-Agenţia judeţeană pentru
protecţia mediului; -Aviz/ Acord
Compania Naţională de Căi
Ferate "CFR" – SA pentru
realizarea lucrărilor în zona de
siguranţă și de protecţie a căii
ferate,
respectiv
pentru
relocarea subterană a cablului
TTR aferent căii ferate; -Aviz
Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Vâlcea – Serviciul
Rutier; -Acord Inspectoratul
Judeţean în Construcţii Vâlcea;
Studiu Geotehnic; Expertiză
tehnică;
-Referat verificator
proiect
conform
Legii
nr.10/1995 privind calitatea în
construcţii, republicată; -Plan
de încadrare în zonă și plan de
situaţie pe suport topografic
vizat la Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Vâlcea.

