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CUPRINS

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 167 din 17 august 2017 privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local, pe anul 2017
Hotărârea nr. 168 din 17 august 2017 privind modificarea unor poziţii din Anexa la Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr. 146/2017
Hotărârea nr. 169 din 30 august 2017 privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei
obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea şi a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial
sau integral din venituri proprii, pe anul 2017
Hotărârea nr. 170 din 30 august 2017privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr. 48 din 31.03.2017
Hotărârea nr. 171 din 30 august 2017 privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a
Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Bugetului împrumuturilor
interne, la data de 30 iunie 2017
Hotărârea nr. 172 din 30 august 2017 privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 3 din 31
ianuarie 2017, referitoare la actualizarea tarifelor de bază lunare pentru închirierea spaţiilor care aparţin
domeniului public sau privat al judeţului, pentru anul 2017
Hotărârea nr. 173 din 30 august 2017 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea
Hotărârea nr. 174 din 30 august 2017 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale şcolii Populare
de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea
Hotărârea nr. 175 din 30 august 2017 privind modificarea statului de funcţii al Muzeului Memorial ”Nicolae Bălcescu”
Hotărârea nr. 176 din 30 august 2017 privind modificarea statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea
Hotărârea nr. 177 din 30 august 2017 privind aprobarea REGULAMENTULUI pentru acordarea titlului
de ’’Cetăţean de onoare al Judeţului Vâlcea’’
Hotărârea nr. 178 din 30 august 2017 privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 42 din
27.02.2017 referitoare la aprobarea finanţării reparaţiei convertizorului de frecvenţă ACS5060 aferent
Electropompei EPA 9 din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (IID) constituit pentru proiectul
„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 20092028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”
Hotărârea nr. 179 din 30 august 2017 privind aprobarea contribuţiei proprii la finanţarea proiectului ,,Sprijin pentru
pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea, în perioada 2014-2020”
Hotărârea nr. 180 din 30 august 2017 privind modificarea indemnizaţiei lunare brute a administratorului special
de la Societatea CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea
Hotărârea nr. 181 din 30 august 2017 privind aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale membrilor
Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2017
Hotărârea nr. 182 din 30 august 2017 privind darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea a unor bunuri aflate în domeniul privat al Judeţului Vâlcea
Hotărârea nr. 183 din 30 august 2017 privind declararea de interes public judeţean a unui bun şi darea acestuia
în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
Hotărârea nr. 184 din 30 august 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, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul de investiţii
„Consolidare şi refacere DJ 648 Ioneşti – Olanu – Limită judeţ Olt, km.8+900 – 9+470”, judeţul Vâlcea
Hotărârea nr. 185 din 30 august 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, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul de investiţii
„Reabilitare şi modernizare DJ 651 Păuşeşti Măglaşi – Stoeneşti, km.2+700 – 7+700”, judeţul Vâlcea
Hotărârea nr. 186 din 30 august 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.150 din 31.07.2017
privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii „Consolidare şi refacere DJ 703 N Berislăveşti – Releu
Cozia, km 1+500 – 4+000”, judeţul Vâlcea, conform devizului general şi 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, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 187 din 30 august 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 151 din 31
iulie 2017, referitoare la aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii „Refacere platformă drum şi
podeţe pe DJ 654 Valea Cheii – Cheia – Mănăstirea Iezer – Schitu Pahomie, km.6+000 – 16+681”, judeţul
Vâlcea, conform devizului general şi 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, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 188 din 30 august 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.153 din
31.07.2017 privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii „Refacere DJ 703 M Perişani – Cornet,
km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platformă drum şi ziduri de sprijin)”, judeţul Vâlcea, conform devizului general
şi 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, cu
modificările şi completările ulterioare
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Hotărârea nr. 189 din 30 august 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.154 din 31 iulie
2017, referitoare la aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii „Refacere podeţe pe DJ 643 B Băbeni
Olteţu - Măciuca - Cermegeşti - Chirigeşti - Roeşti (DN 65 C), km.20+950, km 26+300 şi km 31+100”, judeţul
Vâlcea, conform devizului general şi 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, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 190 din 30 august 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.152 din 31 iulie
2017 referitoare la aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii ”Refacere platformă drum, ziduri de
sprijin şi amenajări podeţe pe DJ 701 D Ciunget – Latoriţa – Galbenu, km 0+000-5+500”, judeţul Vâlcea,
conform devizului general şi 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, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 191 din 30 august 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.155 din 31 iulie
2017, referitoare la aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii „Reamenajare spaţii Şcoala Populară
de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea” şi 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, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 192 din 30 august 2017 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea
Hotărârea nr. 193 din 30 august 2017privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea

DISPOZIŢII

DISPOZIŢIA nr. 379 din 01.08.2017 privind prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 380 din 01.08.2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
doamnei CIOCA ŞTEFANIA-ANDREEA în BOGDAN
DISPOZIŢIA nr. 531 din 03.08.2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
doamnei POPII CARMEN - DANIELA în NEGREA
DISPOZIŢIA nr. 532 din 03.08.2017privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
doamnei CIOBOATĂ MAGDALENA în CONSTANTINESCU
DISPOZIŢIA nr. 534 din 04.08.2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
doamnei POPA OCTAVIA în OLTEANU
DISPOZIŢIA nr. 539 din 09.08.2017privind emiterea unei autorizaţii de construire
DISPOZIŢIA nr. 546 din 16.08.2017 privind convocarea
Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
extraordinară în data de 17 august 2017, ora 1000
DISPOZIŢIA nr. 549 din 17 august 2017 privind emiterea unei autorizaţii de construire
DISPOZIŢIA nr. 559 din 23.08.2017 privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în
data de 30 august 2017, ora 1000
DISPOZIŢIA nr. 560 din 24 august 2017 privind emiterea unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 561 din 24 august 2017privind emiterea a trei certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr.574 din 28.08.2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
domnului BOLBOCA MARIAN în BOLBOACĂ
DISPOZIŢIA nr. 575 din 29.08.2017 privind prelungirea valabilităţii a cinci certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 576 din 29.08.2017 privind emiterea a două certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 577 din 29.08.2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
minorei RĂDOI IONELA-AMALIA în MAIEREAN
DISPOZIŢIA nr. 578 din 29.08.2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
minorului RĂDOI VASILE-RAUL în MAIEREAN
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HOTĂRÂRI
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local, pe anul 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 17 august 2017, la care participă
un număr de 24 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.10926 din 11 august 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.10927
din 11 august 2017;
În conformitate cu prevederile art.58 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.42 alin.(1) şi art.43 lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă utilizarea unei sume din excedentul bugetului local, pe anul 2017, în cuantum de
1.082.708,04 lei, pentru plata creanţelor bugetare către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei
Publice şi Fondurilor Europene.
Art.2 În cazul în care Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene va
admite capătul de cerere, privind suspendarea titlului executoriu în sumă de 1.082.708,04 lei, din cadrul
Contesaţiei administrative promovate de Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Vâlcea, prevederile
prezentei hotărâri nu se vor aplica.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice, precum şi şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată 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 24 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
Bogdan-Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea
Nr. 167 din 17 august 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea unor poziţii din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 146/2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 17 august 2017 la care participă
un număr de 24 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.
10966 din 16 august 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat la
nr.10967 din 16 august 2017;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.11, alin.(1) din Legea - cadru nr.153/2017,
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi ale Hotărării Guvernului nr.1/2017, 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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HOTĂRĂŞTE
Art.I (1) Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.146/2017, 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, se modifică după cum urmează:
1. poziţia nr.21 se elimină;
2. poziţia nr.22 va deveni poziţia nr.21 şi va avea următorul conţinut:

21.

Inspector de
specialitate, Consilier

S
S
S
S
S
S

IA

5
4
3
2
1
0

5854
5710
5567
5295
5042
4689

4,037
3,938
3,839
3,652
3,477
3,234

(2) Poziţiile din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.146/2017, vor avea acelaşi conţinut şi
se vor renumerota în mod corespunzător.
Art.II 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 24 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
Bogdan - Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 168 din 17 august 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

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

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2017, la care participă un
număr de 30 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.
11016 din 16 august 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.11017
din 16 august 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (3), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. (1) Se rectifică Bugetul propriu al Judeţului Vâlcea, pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr. 45 din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexelor nr. 1 şi 2.
(2) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2017, privind rectificarea bugetului
propriu al Judeţului Vâlcea, potrivit alin. (1) este prevăzută în anexele nr. 2.1 - 2.3.
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 Se rectifică Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate parţial sau integral
din venituri proprii, pe anul 2017, potrivit anexelor nr.4, 5 şi 5.1.
Art.4 Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.3, 3, 3a, 4, 5 şi 5.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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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 30 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
Bogdan - Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 169 din 30 august 2017

NOTĂ: Anexele nr. 1, 2, 2.1 – 2.3, 3, 3a, 4, 5 şi 5.1 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte,
secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Anexei
la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 48 din 31.03.2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2017, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.11012 din 16 august 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr. 11013
din 16 august 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Se aprobă modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.48 din
31.03.2017 privind utilizarea sumei de 5.045.000 lei din excedentul bugetului local, pentru finanţarea cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare, pe anul 2017, 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 eişi vaasigurapublicareaacesteiapesite-ulConsiliului Judeţean Vâlceaşi în Monitorul OficialalJudeţuluiVâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit. “a”, coroborate cu cele
ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Bogdan-Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea
Nr. 170 din 30 august 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al judeţului Vâlcea,
a Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii
şi a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 iunie 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2017 la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Avândîn vedereExpunereademotivea PreşedinteluiConsiliului JudeţeanVâlcea,înregistrată subnr.10968/16.08.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.10969
din 16 august 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
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În conformitate cu prevederile art. 49, alin.(12) şi alin.(13) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor şi Ministrului
Finanţelor Publice, nr. 244/2651/2010, pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art.14, alin.(7), ale
art.57, alin.(21) şi ale art.761, alin.(1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă execuţia Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, la data de 30 iunie 2017, potrivit anexei nr.1.
Art.2 Se aprobă execuţia Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, la
data de 30 iunie 2017, potrivit anexei nr.2.
Art.3 Se aprobă execuţia Bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 iunie 2017, potrivit anexei nr.3.
Art.4 Se aprobă situaţia indicatorilor privind execuţia Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, la data de 30
iunie 2017, potrivit anexei A.
Art.5 Anexele nr.1, 2, 3 şi A fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale
Economice, precum şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor
ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu
cele ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Bogdan - Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 171 din 30 august 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 3 din 31 ianuarie 2017,
referitoare la actualizarea tarifelor de bază lunare pentru închirierea spaţiilor
care aparţin domeniului public sau privat al judeţului, pentru anul 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2017, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.10880 din 10 august 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.10881
din 10 august 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.“c”, alin.(4), lit.”a” şi “b” şi art.119 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.14 şi art.16 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.1362/2001, privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea,
precumşi almunicipiilor,oraşelorşi comunelor dinjudeţulVâlcea,cumodificărileşi completărileulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE
Art.I După articolul 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 3 din 31 ianuarie 2017, privind
actualizarea tarifelor de bază lunare pentru închirierea spaţiilor care aparţin domeniului public sau privat al
judeţului, pentru anul 2017, se introduce un nou articol, respectiv articolul 11, având următorul cuprins:
„Art.11 Se aprobă tariful de bază lunar, pentru anul 2017, pentru închirierea spaţiului în suprafaţă de 119
mp, situat în perimetrul Spitalului nr.2 Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru nr.54, judeţul Vâlcea, în care
funcţionează Centrul de Transfuzie Sangvină Vâlcea, în sumă de 0,90 lei/mp.
Art.II Secretarul judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, precum şi Centrului de Transfuzie
Sangvină Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea dispoziţiilor art.45, alin.(2), lit.”c”, coroborate cu cele
ale art.98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un
număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Bogdan-Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 172 din 30 august 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2017, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.11092/ 17.08.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.11093 din 17.08.2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean
Vâlcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea, nr. 109 din 31.05.2017, potrivit anexelor nr.1 şi nr.2.
Art.2 Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, structurilor
funcţionale din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Bogdan – Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 173 din 30 august 2017

NOTĂ: Anexele nr. 1 şi 2 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale
şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2017, la care participă un
număr de 30 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.10948 din 11.08. 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.10949 din 11.08.2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Având în vedere adresa nr. 1007 din 06.07.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.9085/
revenire din 20.07.2017;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale şcolii Populare de Arte şi Meserii
Râmnicu Vâlcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea, nr.108 din 31.05.2017 şi anexa nr.I.6
la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.110/31.07.2013, potrivit anexelor nr.1 şi nr.2.
Art.2 Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Administraţie Locală, precum şi şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor eişi vaasigurapublicareaacesteiapesite-ulConsiliului JudeţeanVâlceaşi în Monitorul Oficial alJudeţuluiVâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Bogdan – Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 174 din 30 august 2017

NOTĂ: Anexele nr. 1 şi 2 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii al Muzeului Memorial ”Nicolae Bălcescu”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2017, la care participă un
număr de 30 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.10950/11.08.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.10951 din 11 august 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Văzând adresa Muzeului Memorialului Nicolae Bălcescu nr.837 din 24 iulie 2017, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr.6052/R din 25 iulie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.41, alin.(1) şi (2) din
Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale art.31, alin.(4) din
Legea-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
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 (1) Statul de funcţii al Muzeului Memorial ”Nicolae Bălcescu”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr. 41 din 27 februarie 2017, se modifică potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.41 din februarie 2017, se înlocuieşte cu
Anexa prevăzută la alin.(1).
Art.2 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, precum şi Muzeului
Memorial ”Nicolae Bălcescu”, 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 30 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
Bogdan-Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 175 din 30 august 2017

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

HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2017, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.11234/ 21.08.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.11235 din 21 august 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Văzând adresa nr. 637 din 17.08.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.11066 din 17.08. 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Vâlcea, prevăzut în Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.61 din 31.03. 2017, se modifică şi se
înlocuieşte cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Administraţie Locală, Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, precum şi Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Bogdan – Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 176 din 30 august 2017

NOTĂ: Anexa poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea REGULAMENTULUI
pentru acordarea titlului de ’’Cetăţean de onoare al Judeţului Vâlcea’’

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2017, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.9481 din 17 iulie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.9482 din 17 iulie 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, ale Capitolului V, Secţiunea 5.1 din Statutul Judeţului
Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.58 din 26 aprilie 2011, cu ale art.1 alin.(2) şi
ale art.10 din Ordonanţa Guvernului nr.53/2002, privind Statutul -cadru al unităţii administrativ-teritoriale, cu
modificările şi completările ulterioare şi cu ale Legii nr.52/2003, privind trasparenţa decizională în
administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Regulamentul pentru acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al Judeţului Vâlcea",
prevăzut în anexa 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.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Bogdan-Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 177 din 30 august 2017

NOTĂ: Anexa poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 42 din 27.02.2017 referitoare la
aprobarea finanţării reparaţiei convertizorului de frecvenţă ACS5060 aferent Electropompei EPA 9
din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (IID) constituit 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”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.08.2017, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Avândîn vedereExpunereademotive a PreşedinteluiConsiliului Judeţean Vâlceaînregistrată subnr.11099/17.08.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe
înregistrat la nr. 11100 din 17.08.2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.7, alin (2), lit. d), cele ale art. 9, alin. (4), lit.d) din Legea serviciilor comunitare
de utilităţi publice nr. 51/2006, precum şi cele ale art. 23, alin. (1) şi alin. (2) lit. c, precum şi cele ale art. 51 alin. (3)
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; luând în considerare
prevederile art. 5, lit. d) din Norma privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi
dezvoltare, aprobată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi cele ale art. 4, punctul (3) din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 130/30.11.2010 privind
constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (IID) aferent proiectului
„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în
scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. I – După articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 42 din 27.02.2017 se va introduce un
nou articol care va avea următorul conţinut:
”Art. 21 – (1) Se împuterniceşte Societatea CET Govora S.A. să efectueze, în numele
proprietarului, Judeţul Vâlcea, decontarea lucrărilor de reparaţii la convertizorul de frecvenţă
ACS5060 aferent Electropompei EPA 9, în baza documentelor justificative (contract, factură, procesverbal de recepţie, etc.), cu respectarea prevederilor legale.
(2) Suma aferentă decontării lucrărilor prevăzute la alin. (1) se va vira de către Consiliul Judeţean
Vâlcea în contul Societăţii CET Govora S.A., deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea”
Art. II –Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi 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. d) coroborate cu cele ale art. 98 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30
voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean Filip Teodosie nu a participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
CONSTANTIN RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie
BOGDAN PAUL LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 178 din 30 august 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contribuţiei proprii la finanţarea proiectului ,,Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei
de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii
de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea, în perioada 2014-2020”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2017, la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Avândîn vedereExpunereademotivea PreşedinteluiConsiliului JudeţeanVâlceaînregistrată subnr.11038/17.08.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe înregistrat la nr.
11039 din 17.08.2017 şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa nr. 28379/04.07.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.9099/06.07.2017,
transmisă de Societatea APAVIL S.A;
Ţinând cont de prevederile <<Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa
Prioritară 3-Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă a
populaţiei - Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă şi apă uzată>>, coroborate cu cele ale art. I alin (8) - Secţiunea I Condiţii specifice aplicabile sectorului de apă/apă uzată, din cadrul contractului de finanţare nr.58/23.05.2017 ,,Sprijin
pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea, în perioada 2014-2020” ;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(1), lit. b) şi lit. d) coroborate cu prevederile alin. (5) pct.13 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.8 alin (1) din
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1– Se aprobă suma de 84.445,09 lei, reprezentând contribuţia proprie a Judeţului Vâlcea la finanţarea
proiectului ,,Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea, în perioada 2014-2020”.
Art. 2 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor
din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea
precum şi S.C. Apavil S.A. – Rm. Vâlcea, pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei, şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (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 30 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnii consilieri judeţeni Adrian Dima şi Alexandru Oproaica nu au participat la vot.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
(cu delegaţie)
Bogdan Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea
Nr. 179 din 30 august 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea indemnizaţiei lunare brute a administratorului special
de la Societatea CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2017, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.10765/08.08.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.10766
din 8 august 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.2¹ din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri
bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene precum şi modificarea şi completarea unor acte normative,
aprobate prin Legea nr.115/2017, ale art.9, art. 13 şi art.38 alin.(2) lit. „c” din Legea nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice şi cele art.3 lit.a) din contractul de mandat al administratorului special;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă modificarea indemnizaţiei lunare brute a administratorului special al debitoarei
Societatea CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, după cum urmează:
a) Începând cu data de 01 aprilie 2017 la nivelul sumei de 8.394 lei;
b) Începând cu data de 01 iulie 2017 la nivelul sumei de 11.600 lei.
Art.2 (1) Se aprobă actul adiţional la contractul de mandat al administratorului special al debitoarei Societatea
CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se mandatează reprezentantul acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea
CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, să semneze actul adiţional la contractul de mandat al administratorului special.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale
Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Euro Insol – Societate Profesională de Reorganizare şi Lichidare, în calitate
de administrator judiciar al debitoarei Societăţii CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, reprezentantului Judeţului Vâlcea în
AdunareaGenerală a Acţionarilor la Societatea CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, precum şi domnului ştefan Prală - administrator
special al debitoarei Societatea CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigurapublicareaacesteiapesite–ulConsiliului Judeţean Vâlceaşi 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 19
voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 12 abţineri, iar domnul consilier judeţean Filip Teodosie nu a praticipat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Bogdan-Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea
Nr. 180 din 30 august 2017

NOTĂ: Anexa poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale membrilor Consiliului de
Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2017, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Avândîn vedereExpunerea de motivea Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.10221/31.07.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 10222
din 31.07. 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa nr. 2360 din 19.07.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.9673/19.07.2017;
În conformitate cu prevederile art.3 pct.1 lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂşTE:
Art.1 Se aprobă obiectivele şi criteriile de performanţă ale membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome
Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2017, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data adoptării prezentei Horărâri îsi incetează aplicabilitatea articolul II din Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr. 73 din 28.04.2016.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale
Economice, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi 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.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 20 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 12 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie
Bogdan – Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 181 din 30 august 2017

NOTĂ: Anexa poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

14

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea a unor bunuri aflate în domeniul privat al Judeţului Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 30 august 2017, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 9103/06.07.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.9104 din 06 iulie 2017,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) litera „f”, ale art.123, alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.522 şi ale art.553 alin.(1) şi
art.554 alin.(2) din Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.4 din Legea
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se dau în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, bunurile ale
căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2(1) DirecţiaGenerală deAsistenţă Socială şi ProtecţiaVâlceavafolosibunuriledateîn administrare,în următoarele 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;
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.
(3) Administratorul este răspunzător de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor
prevăzute în actul de dare în administrare.
Art.3 Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate sau prin actul de
revocare, care poate fi adoptat de Consiliul Judeţean Vâlcea, în situaţiile în care :
1. Titularul dreptului de administrare nu respectă una din condiţiile 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.
Art.4 Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea.
Art.5 Predarea–preluarea bunurilor care fac obiectul dării în administrare se va face în termen de 30 de
zile, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.
98 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Bogdan Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 182 din 30 august 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind declararea de interes public judeţean a unui bun şi darea acestuia
în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 30 august 2017, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.9101 din 06 iulie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.9102 din 06 iulie 2017,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.123, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 867 alin.(1) şi alin.(2), precum şi ale art.868
alin.(1) şi alin. (2) din Codul Civil precum şi ale art.3 alin.(3), din Legea nr.213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se declară de interes public judeţean bunul (casă de tip familial), ale cărui date de identificare sunt
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa la Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr. 103 din 21 decembrie 1999 de însuşire a inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al Judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 Se dă în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, bunul prevăzut la art.1.
Art.4.(1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Vâlcea, va folosi bunul dat în administrare,
în următoarele condiţii:
1. Să păstreze destinaţia iniţială a acestuia;
2. Să asigure folosirea eficientă a bunului care face obiectul dării în administrare, potrivit specificului acestuia;
3. Să restituie bunul în deplină proprietate, liber de orice sarcini, inclusiv investiţiile realizate ulterior,
precum şi toate documentaţiile tehnice referitoare la acestea;
4. Să respecte condiţiile impuse de natura bunului(materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în
exploatare, protecţia mediulu, 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 bunul, conform instrucţiunilor de exploatare;
8. Să nu închirieze bunul unor terţe persoane;
(2) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească şi să dispună de bun în condiţiile
actului de dare în administrare.
(3) Administratorul este răspunzător de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor
prevăzute în actul de dare în administrare.
Art.5 Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate sau prin actul de
revocare, care poate fi adoptat de Consiliul Judeţean Vâlcea, în situaţiile în care:
1. Titularul dreptului de administrare nu respectă una din condiţiile impuse prin actul de transmitere;
2. Dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunului dat în administrare;
3. Renunţarea administratorului la bunul dat în administrare;
4. În cazul în care interesul naţional sau local o impune;
5. Alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor
reglementate de lege.
Art.6 Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea.
Art.7 Predarea–preluarea bunului care face obiectul dării în administrare se va face în termen de 30 de
zile, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.
Art.8 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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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 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Bogdan Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 183 din 30 august 2017

NOTĂ: Anexa poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind 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, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul de investiţii
„Consolidare şi refacere DJ 648 Ioneşti – Olanu – Limită judeţ Olt, km.8+900 – 9+470”, judeţul Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2017 la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.11218 din 21 august 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.11219 din 21 august
2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1) lit.”b”, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.8, alin.(3) din Normele metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, republicate, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate
prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.1851/2013;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă finanţarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli, în sumă de 25.346 lei, 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, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul de investiţii
„Consolidare şi refacere DJ 648 Ioneşti – Olanu – Limită judeţ Olt, km.8+900 – 9+470”, judeţul Vâlcea.
Art.2 Pe data adoptării prezentei îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.76 din 31 martie 2015, privind aprobarea cofinanţării proiectului „Consolidare şi refacere DJ 648
Ioneşti – Olanu – Limită judeţ Olt, km.8+900 – 9+470”, judeţul Vâlcea, ce se implementează prin Programul
naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013.
Art.3 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” şi „d” coroborate cu prevederile art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Bogdan - Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 184 din 30 august 2017
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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, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul de investiţii
„Reabilitare şi modernizare DJ 651 Păuşeşti Măglaşi – Stoeneşti, km.2+700 – 7+700”, judeţul Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2017 la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.11220 din 21 august 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.11221 din 21 august
2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1) lit.”b”, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.8, alin.(3) din Normele metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, republicate, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate
prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.1851/2013;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă finanţarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli, în sumă de 37.108 lei, 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, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul de investiţii
„Reabilitare şi modernizare DJ 651 Păuşeşti Măglaşi – Stoeneşti, km.2+700 – 7+700”, judeţul Vâlcea.
Art.2 Pe data adoptării prezentei îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.74 din 31 martie 2015, privind aprobarea cofinanţării proiectului „Reabilitare şi modernizare DJ
651 Păuşeşti Măglaşi – Stoeneşti, km.2+700 – 7+700”, judeţul Vâlcea, ce se implementează prin Programul
naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013.
Art.3 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” şi „d” coroborate cu prevederile art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Bogdan - Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 185 din 30 august 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.150 din 31.07.2017 privind aprobarea
actualizării valorii obiectivului de investiţii „Consolidare şi refacere DJ 703 N Berislăveşti – Releu
Cozia, km 1+500 – 4+000”, judeţul Vâlcea, conform devizului general şi 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,
cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2017, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub
nr.11216 din 21 august 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.11217
din 21 august 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”b”, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale art.8 alin.(3) şi art.12 alin.(5) din Normele
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
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pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicate, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.1851/2013;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Articolul 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 150 din 31.07.2017 privind aprobarea
actualizării valorii obiectivului de investiţii „Consolidare şi refacere DJ 703 N Berislăveşti – Releu Cozia, km
1+500 – 4+000”, judeţul Vâlcea, conform devizului general şi 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, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi va avea umătorul cuprins:
„Art.2 Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura din bugetul Judeţului Vâlcea suma de 22.952 lei pentru finanţarea
categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează din bugetul statului, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
28/2013, pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare.”
Art.II Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Tehnice, precum şi Direcţiei Generale Economice în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2) lit.a) şi lit.d), coroborate cu
cele ale art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Bogdan-Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea
Nr. 186 din 30 august 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.151 din
31 iulie 2017, referitoare la aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii „Refacere
platformă drum şi podeţe pe DJ 654 Valea Cheii – Cheia – Mănăstirea Iezer – Schitu Pahomie,
km.6+000 – 16+681”, judeţul Vâlcea, conform devizului general şi 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,
cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2017 la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.11222 din 21 august 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.11223 din 21 august
2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.8, alin.(3) şi art.12, alin.(5) din Normele
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicate, cu modificările şi completările
ulterioare aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.1851/2013;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.I Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.151 din 31 iulie 2017, referitoare la aprobarea
actualizării valorii obiectivului de investiţii „Refacere platformă drum şi podeţe pe DJ 654 Valea Cheii –
Cheia – Mănăstirea Iezer – Schitu Pahomie, km.6+000 – 16+681”, judeţul Vâlcea, conform devizului general
şi 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,
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art.2 Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura din bugetul Judeţului Vâlcea suma de 24.187 lei pentru
finanţarea categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează din bugetul statului, potrivit Ordonanţei de Urgenţă
a Guvernului nr.28/2013, cu modificările şi completările ulterioare.”
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Art.II 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” şi „d” coroborate cu prevederile art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Bogdan - Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 187 din 30 august 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.153 din 31.07.2017 privind aprobarea
actualizării valorii obiectivului de investiţii „Refacere DJ 703 M Perişani – Cornet, km 2+800, km
3+800, km 5+200 (platformă drum şi ziduri de sprijin)”, judeţul Vâlcea, conform devizului general şi
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, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2017, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Avândîn vedereExpunereademotivea Preşedintelui Consiliului JudeţeanVâlcea înregistrată subnr.11226/21.08.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.11227
din 21.08.2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”b”, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale art.8 alin.(3) şi art.12 alin.5) din Normele
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicate, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.1851/2013;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Articolul 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 153 din 31.07.2017 privind aprobarea
actualizării valorii obiectivului de investiţii „Refacere DJ 703 M Perişani – Cornet, km 2+800, km 3+800, km
5+200 (platformă drum şi ziduri de sprijin)”, judeţul Vâlcea, conform devizului general şi 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, cu modificările
şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.2 Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura din bugetul Judeţului Vâlcea suma de 44.461 lei pentru
finanţarea categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează din bugetul statului, potrivit Ordonanţei de Urgenţă
a Guvernului nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi
completările ulterioare.”
Art.II Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Tehnice, precum şi Direcţiei Generale Economice în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2) lit.a) şi lit.d), coroborate
cu cele ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Bogdan-Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea
Nr. 188 din 30 august 2017

20

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.154 din 31 iulie 2017,
referitoare la aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii „Refacere podeţe pe DJ 643 B
Băbeni Olteţu - Măciuca - Cermegeşti - Chirigeşti - Roeşti (DN 65 C), km.20+950, km 26+300 şi km
31+100”, judeţul Vâlcea, conform devizului general şi 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,
cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2017 la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.11228/21.08.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.11229 din 21 august
2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”b”, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art.8, alin.(3) şi art.12, alin.(5) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicate, cu
modificărileşi completărileulterioareaprobateprinOrdinulMinistruluiDezvoltăriiRegionaleşi AdministraţieiPublicenr.1851/2013;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.I Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.154 din 31 iulie 2017, referitoare la aprobarea aprobarea actualizării
valorii obiectivului de investiţii „Refacere podeţe pe DJ 643 B Băbeni Olteţu - Măciuca - Cermegeşti - Chirigeşti - Roeşti (DN 65 C),
km.20+950, km 26+300 şi km 31+100”, judeţul Vâlcea, conform devizului general şi 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 deUrgenţăa Guvernului nr.28/2013,cumodificărileşi completărileulterioare,semodifică şi vaaveaurmătorulcuprins:
„Art.2 Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura din bugetul Judeţului Vâlcea suma de 34.879 lei pentru
finanţarea categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează din bugetul statului, potrivit Ordonanţei de Urgenţă
a Guvernului nr.28/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.II 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” şi „d”, coroborate cu prevederile art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Bogdan - Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 189 din 30 august 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.152 din 31 iulie 2017 referitoare la
aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii ”Refacere platformă drum, ziduri de sprijin şi
amenajări podeţe pe DJ 701 D Ciunget – Latoriţa – Galbenu, km 0+000-5+500”, judeţul Vâlcea,
conform devizului general şi 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, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2017, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Avândîn vedereExpunereademotivea Preşedintelui ConsiliuluiJudeţeanVâlcea înregistrată subnr.11224/21.08.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 11225 din 21
august 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”b”, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.8 alin.(3) şi art.12 alin.5) din Normele
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
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pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicate cu modificările şi completările
ulterioare, aprobate prin Ordinul Ministrului nr.1851/2013;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.152 din 31 iulie 2017, referitoare la aprobarea
actualizării valorii obiectivului de investiţii ”Refacere platformă drum, ziduri de sprijin şi amenajări podeţe pe
DJ 701 D Ciunget – Latoriţa – Galbenu, km 0+000-5+500”, judeţul Vâlcea, conform devizului general şi
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,
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
”Art.2 Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura din bugetul Judeţului Vâlcea suma de 69.222 lei pentru
finanţarea categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează din bugetul statului potrivit Ordonanţei de Urgenţă
a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare”.
Art.II Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Tehnice, precum şi Direcţiei Generale Economice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) lit.a) şi lit.d) coroborate cu
prevederile art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Bogdan – Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea
Nr. 190 din 30 august 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.155
din 31 iulie 2017, referitoare la aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii
„Reamenajare spaţii Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea” şi 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,
cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2017 la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Avândîn vedereExpunereademotivea PreşedinteluiConsiliului Judeţean Vâlcea,înregistrată lanr.11230//21.08.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.11231 din 21 august
2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1) lit.”b”, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.8, alin.(3) şi art.12, alin.(5) din Normele
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicate, cu modificările şi completările
ulterioare aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.1851/2013;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.I Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.155 din 31 iulie 2017, referitoare la aprobarea
actualizării valorii obiectivului de investiţii „Reamenajare spaţii Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu
Vâlcea” şi 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, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.2 Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura din bugetul Judeţului Vâlcea suma de 70.341 lei pentru finanţarea
categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează din bugetul statului, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.28/2013, pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare”.
Art.II Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Tehnice, precum şi Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu
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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” şi „d” coroborate cu prevederile art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
un număr de 32 voturi pentru,0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Bogdan - Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 191 din 30 august 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Judeţului Vâlcea
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2017, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 de consilieri în funcţie;
Avândîn vedereExpunereademotivea VicepreşedinteluiConsiliului JudeţeanVâlceaînregistrată cunr.11.329/23.08.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe
nr.11.330 din 23.08.2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.d), alin.(5), lit.a), pct.13 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art.10, alin.(8) din
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/ 2006, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu cele ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.117/ 29.10.2010 privind asocierea
Judeţului Vâlcea cu localităţi din judeţ, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele
ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din
Judeţul Vâlcea;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 (1) Domnul Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, se desemnează ca
reprezentant al Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea.
(2) Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea poate delega calitatea de reprezentant în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din
Judeţul Vâlcea, prin dispoziţie.
Art.2 - Pe data adoptării prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.21/28.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea.
Art.3 - Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre structurilor
funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea, şi autorităţilor administraţiei publice
locale din judeţul Vâlcea în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe siteul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru,
0 voturi împotrivă, iar domnul Preşedinte Constantin Rădulescu şi domnul consilier judeţean Popescu
Victor – George nu au participat la vot.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Bogdan - Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea
Nr. 192 din 30 august 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 august 2017, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Avândîn vedereExpunereademotivea PreşedinteluiConsiliului JudeţeanVâlcea,înregistrată subnr.11358/23.08.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.11359 din 23 august 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresele înregistrate la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.10727/R/09.08.2017, 11.08.2017,
21.08.2017 şi 23.08.2017 şi 24.08.2017;
Văzând procesul-verbal al comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.104 din Legea nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi
completărileulterioare şi aleHotărâriiGuvernuluinr.502/2017,privindorganizareaşi funcţionareacomisieipentruprotecţiacopilului;
În temeiulart.97dinLegeaadministraţiei publicelocale,nr.215/2001,republicată, cumodificărileşi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 (1) Comisia pentru Protecţia Copilului Vâlcea, constituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.
20/14.01.2005, cu modificările şi completările ulterioare se reorganizează şi va avea următoarea componenţă:
1. Secretarul Judeţului Vâlcea - prin efectul legii
- Preşedinte
2. Directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
- prin efectul legii
- Vicepreşedinte
3. Victor Ganea
- Medic,
- Membru
Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Reprezentantul Direcţei de Sănătate Publică Vâlcea
cu un număr de 31 voturi pentru, 1 vot împotrivă
4. Elena Antonela Mărgărita
– Profesor,
- Membru
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea
cu un număr de 31 voturi pentru, 1 vot împotrivă
5. Cristina Cora Pîrvu
- Şef Serviciu Contabilitate,
- Membru
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vâlcea
cu un număr de 31 voturi pentru, 1 vot împotrivă
6. Daniela Floriana Diculescu - Reprezentant al Asociaţiei
- Membru
de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic din România – Filiala Vâlcea
cu un număr de 31 voturi pentru, 1 vot împotrivă
(2) Se desemnază în calitatea de membri supleanţi ai Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea, următoarele persoane:
1. Dorina Constantinescu - Medic,
- Membru
Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Reprezentantul Direcţei de Sănătate Publică Vâlcea
cu un număr de 31 voturi pentru, 1 vot împotrivă
2. Maria Georgescu
– Profesor,
- Membru
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea
cu un număr de 31 voturi pentru, 1 vot împotrivă
3. Adriana Ana Minea
- Consilier,
- Membru
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vâlcea
cu un număr de 31 voturi pentru, 1 vot împotrivă
4. Daniela Lupu
- Reprezentant al Asociaţiei
- Membru
de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic din România – Filiala Vâlcea
cu un număr de 31 voturi pentru, 1 vot împotrivă
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale
Administraţie Locală, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială Vâlcea, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, Direcţiei de
Sănătate Publică Vâlcea, Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Asociaţiei de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic din,
România – Filiala Vâlcea, precum şi persoanelor prevăzute la art.1, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(5) coroborate cu ale art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Bogdan - Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 193 din 30 august 2017
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DISPOZIŢII

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr. 10397 din
01.08.2017, prin care se propune prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea unui certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 379 din 01.08.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei CIOCA ŞTEFANIA-ANDREEA în BOGDAN

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6020
din 29.05.2017, prin care se propune admiterea cererii doamnei Cioca Ştefania-Andreea, de schimbare, pe
cale administrativă, a numelui său de familie din Cioca în Bogdan, motivând că doreşte să revină la numele
de familie dobândit la naştere, din respect şi recunoştinţă pentru părinţi şi bunici;
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 Cioca Ştefania-Andreea, domiciliată în oraşul Băbeni, XXXX, judeţul
Vâlcea, tată Ştefan şi mamă Valerica, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de
XXXX, CNP XXXX, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Cioca în Bogdan, urmând să
poarte în viitor numele de familie BOGDAN şi prenumele ŞTEFANIA-ANDREEA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
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Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Primăriei
Oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi va elibera un exemplar al
prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 380 din 01.08.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei POPII CARMEN - DANIELA în NEGREA

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6032
din 01.08.2017, prin care se propune admiterea cererii doamnei Popii Carmen - Daniela de schimbare pe
cale administrativă, a numelui de familie din Popii în Negrea deoarece petenta nu mai doreşte să poarte
numele de familie dobândit prin căsătorie, în urma decesului soţului.
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui de familie, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie
în termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(3), lit."b" din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art.91, alin.(1), lit."d" şi alin.(5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104, alin.(1), lit.”e” şi alin.(6),
lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite cererea cetăţenei Popii Carmen - Daniela, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea,
XXXX, judeţul Vâlcea, tată Ion şi mamă Elfrida, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la
data de XXXX, CNP XXXX şi se schimbă numele acesteia din Popii în Negrea, urmând să poarte în viitor
numele de familie NEGREA şi prenumele CARMEN - DANIELA.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie,
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
de Evidenţă a Persoanelor Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi va elibera un
exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Bogdan–Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 531 din 03.08.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei CIOBOATĂ MAGDALENA în CONSTANTINESCU

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6031 din 01.08.2017,
prin care se propune admiterea cererii doamnei Cioboată Magdalena de schimbare pe cale administrativă, a numelui de
familie din Cioboată în Constantinescu deoarece petenta doreşte să revină la numele de familie dobândit la naştere.
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Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui de familie, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, 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 cetăţenei Cioboată Magdalena, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea,
XXXX, judeţul Vâlcea, tată Marin şi mamă Elena, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la
data de XXXX, CNP XXXX şi se schimbă numele acesteia din Cioboată în Constantinescu, urmând să
poarte în viitor numele de familie Constantinescu 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 Direcţiei de Evidenţă a
Persoanelor Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Bogdan – Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 532 din 03.08.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei POPA OCTAVIA în OLTEANU

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6026/ 26.07.2017, prin
care se propune admiterea cererii doamnei Popa Octavia de schimbare pe cale administrativă, a numelui de familie din
Popa în Olteanu deoarece petenta doreşte să poarte acelaşi nume de familie cu cel al fiului său.
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui de familie, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, 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 cetăţenei Popa Octavia, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, XXXX, judeţul Vâlcea,
tată Niculae şi mamă Victoria, născută în municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, la data de XXXX, CNP XXXX şi se schimbă
numele acesteia din Popa în Olteanu, urmând să poarte în viitor numele de familie OLTEANU şi prenumele OCTAVIA.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie,
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei de Evidenţă a
Persoanelor Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Bogdan – Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 534 din 04.08.2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 10756 din
08.08.2017, prin care se propune emiterea unei autorizaţii de construire;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) şi art.7 alin.(1) din Legea privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
S ECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 539 din 09.08.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
extraordinară în data de 17 august 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 17 august 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,
Bogdan - Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 546 din 16.08.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 11023 din
16.08.2017, prin care se propune emiterea unei autorizaţii de construire;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a), pct.1, precum şi ale art.7 alin.(1) din Legea nr.50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire, prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Bogdan Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea
Nr. 549 din 17 august 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară
în data de 30 august 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 30 august 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,
Bogdan - Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 559 din 23.08.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism

Constantin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 11344 din
23.08.2017, prin care se propune emiterea unui certificat 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 coroborate cu prevederile art.58 din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin
Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009.
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările ulterioare, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie.
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Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Bogdan Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea
Nr. 560 din 24 august 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. 11272 din
22.08.2017, 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, coroborate cu prevederile art.58 din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 şi având în vedere că sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute de art.6 din lege;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea :
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit trei certificate de urbanism, prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Bogdan Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea
Nr. 561 din 24 august 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului BOLBOCA MARIAN în BOLBOACĂ

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6033
din 18.08.2017, prin care se propune admiterea cererii domnului Bolboca Marian, de schimbare, pe cale
administrativă, a numelui său de familie din Bolboca în Bolboacă, motivând că, la naştere, i-a fost înscris
eronat numele de familie în certificatul eliberat;
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.”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
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D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Bolboca Marian, domiciliat în comuna Ştefăneşti, XXXX judeţul
Vâlcea, tată Florea şi mamă Elena, născut în municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea, la data de XXXX, CNP
XXXX, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Bolboca în Bolboacă, urmând să poarte în
viitor numele de familie BOLBOACĂ şi prenumele MARIAN.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Primăriei
Comunei Ştefăneşti, 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
Bogdan-Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 574 din 28.08.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii a cinci certificate de urbanism

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr. 11460 din
28.08.2017, prin care se propune prelungirea valabilităţii a cinci certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 40 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul
ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 şi a art. 6, din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art.1 Se prelungeşte valabilitatea a cinci certificate de urbanism, prevăzute în anexa, care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
BOGDAN PAUL LASTUN

Râmnicu Vâlcea
Nr. 575 din 29.08.2017
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.11486 din
28.08.2017, prin care se propune emiterea a două 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 coroborate cu prevederile art.58 din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin
Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009.
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările ulterioare, emit următoarea:
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DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Bogdan Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea
Nr. 576 din 29.08.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
minorei RĂDOI IONELA-AMALIA în MAIEREAN

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6029
din 18.08.2017, privind cererea doamnei Maierean Maria-Carmen, care solicită schimbarea numelui de
familie al fiicei sale minore, din Rădoi în Maierean, motivând că doreşte ca minora să poarte numele de
familie al tatălui său;
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 de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorei Rădoi
Ionela-Amalia, domiciliată în comuna Racoviţa, XXXX, judeţul Vâlcea, tată Nelu-Constantin şi mamă MariaCarmen, născută în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, la data de XXXX, C.N.P.XXXX şi se schimbă numele de
familie al acesteia, pe cale administrativă, din Rădoi în Maierean, urmând să poarte în viitor numele de
familie MAIEREAN şi prenumele IONELA-AMALIA.
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
Racoviţa, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Bogdan Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 577 din 29.08.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
minorului RĂDOI VASILE-RAUL în MAIEREAN

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6030
din 18.08.2017, privind cererea doamnei Maierean Maria-Carmen, care solicită schimbarea numelui de
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familie al fiului său minor, din Rădoi în Maierean, motivând că doreşte ca minorul să poarte numele de
familie al tatălui său;
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 de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului Rădoi VasileRaul, domiciliat în comuna Racoviţa, XXXX, judeţul Vâlcea, tată Nelu-Constantin şi mamă Maria-Carmen, născut în
municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de XXXX, C.N.P. XXXX şi se schimbă numele de familie al
acestuia, pe cale administrativă, din Rădoi în Maierean, urmând să poarte în viitor numele de familie MAIEREAN şi
prenumele VASILE-RAUL.
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 Racoviţa, 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
Bogdan-Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 578 din 29.08.2017

ANEXE

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 379 din 01.08.2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism emise, a căror valabilitate urmează a se prelungi
Nr. .... din ....interval: 1-1
Nr.
crt.

Nr.certificat de
urbanism
Data eliberării

Solicitant

Denumirea
lucrării

Localitatea

Durata de
prelungire

1

2

3

4

5

6

1

46/08.08.2016

S.C. Agabaritic
Transport S.R.L

Amenajare
piscicolă

Comuna Milcoiu,
Judeţul Vâlcea

12 luni

PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
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Anexa la Dispoziţia nr. 539 din 09.08.2017

LISTA
cuprinzând autorizaț iile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările şi completările ulterioare
Nr. ____ din _____interval: 30 – 30
Nr. Solicitant
crt.
1

2

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

3

30 Consiliul Râmnicu
Judeţean Vâlcea,
Vâlcea
Județ ul
Vâlcea, C.P.
240595, Str.
General
Praporgescu
Nr.1

Valoare Amplasament Durată de Valabilitatea Observaţii
-leiexecuț ie autorizaţie
construire

4

5

Refacere DJ
703 M
Perişani Cornet, km.
2+800, km
3+800, km
5+200
( platformă
drum şi ziduri
de sprijin).

6

1.920.39 comuna
5 Perişani şi
comuna
Racoviţa

7

8

36 luni

12 luni

9

Preşedinte,
Constantin RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la Dispoziţia nr. 546 din 16.08.2017

ORDINEA DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 17 august 2017, ora 1000
1. Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume din Excedentul bugetului local, pe anul 2017.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea unor poziţii din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.146/2017.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziț ia nr. 549 din 17.08.2017

LISTA
cuprinzând autorizaț iile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările şi completările ulterioare
Nr. ____ din ___interval: 31 – 31
Nr. Solicitant
crt.
1

2

31 OMV
Petrom
S.A. prin
S.C
Expert
Serv
S.R.L.

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Valoare
-lei-

3

4

5

Sector 1,
Județ ul
Bucureşti,
Str.
Coralilor,
Nr. 22

Amplasament Durată de

execuț ie

6

,,Lucrări de 31968222 Comunele
amenajare
Creț eni şi
drum acces,
Suteşti
careu foraj,
forajul şi
punerea în
funcț iune a
sondei 4317
Mamu"
Preşedinte,
Constantin RĂDULESCU
34

Valabilitate Observaț ii
aautorizaţie
construire

7

8

24

12

9

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la Dispoziţia nr. 559 din 23.08.2017

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 30 august 2017, ora 1000
1.Aprobarea procesului–verbal al şedinț ei ordinare a Consiliului Județ ean Vâlcea din data de 31.07.2017.
2.Aprobarea procesului–verbal al şedinț ei extraordinare a Consiliului Județ ean Vâlcea din data de 17.08.2017.
3.Informare privind activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului Județ ean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu,
de la ultima şedinț a ordinară şi până în prezent.
4.Informare privind eficienţa activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, în trimestrul II/2017.
5.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județ ului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiț ii ale
Consiliului Județ ean Vâlcea şi a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe
anul 2017.
6.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 48 din
31.03.2017.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetelor instituţiilor publice
finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 iunie 2017.
8.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2017, referitoare la
actualizarea tarifelor de bază lunare pentru închirierea spaţiilor care aparţin domeniului public sau privat al judeţului,
pentru anul 2017.
9.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Vâlcea.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii
Râmnicu Vâlcea.
11.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”.
12.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Vâlcea.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „ Cetăţean de onoare al
Judeţului Vâlcea”.
14.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.42 din 27.02.2017, referitoare la
aprobarea finanţării reparaţiei convertizorului de frecvenţă ACS5060, aferent Electropompei EPA9 din Fondul de
Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (IID) constituit 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”.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuț iei proprii la finanț area proiectului ,,Sprijin pentru pregătirea
aplicaț iei de finanț are şi a documentaț iilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă
şi apă uzată în județ ul Vâlcea, în perioada 2014-2020”.
16.Proiect de hotărâre privind modificarea indemnizaț iei lunare brute a administratorului special de la Societatea CET
Govora SA Râmnicu Vâlcea.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale membrilor Consiliului de
Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2017.
18.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea a unor bunuri aflate în domeniul privat al judeţului Vâlcea.
19.Proiect de hotărâre privind declararea de interes public judeţean a unui bun şi darea acestuia în administrarea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.
20.Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor imobile teren şi construcţie garaj cu 5 boxe din domeniul
public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Instituţia Prefectului - Judeţul Vâlcea, în domeniul
public al judeţului Vâlcea.
21.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, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul de investiţii „Consolidare şi refacere DJ 648
Ioneşti – Olanu – Limită judeţ Olt, km 8+900 – 9+470”, judeţul Vâlcea.
22.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, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 651
Păuşeşti Măglaşi – Stoeneşti, km 2+700 – 7+700”, judeţul Vâlcea.
23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 150 din 31 iulie 2017 privind
aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii „Consolidare şi refacere DJ 703 N Berislăveşti – Releu Cozia, km
1+500 – 4+000”, judeţul Vâlcea, conform devizului general şi 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, cu modificările şi completările ulterioare.
24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 151 din 31 iulie 2017 referitoare la
aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii „Refacere platformă drum şi podeţe pe DJ 654 Valea Cheii Cheia - Mănăstirea Iezer - Schitu Pahomie, km 6+000 - 16+681”, judeţul Vâlcea, conform devizului general şi
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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, cu modificările
şi completările ulterioare.
25.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 152 din 31 iulie 2017 referitoare la
aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii „Refacere platformă drum, ziduri de sprijin şi amenajări podeţe pe
DJ 701 D Ciunget – Latoriţa – Galbenu, km 0+000 – 5+500”, judeţul Vâlcea, conform devizului general şi 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, cu modificările şi
completările ulterioare.
26.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 153 din 31.07.2017 privind
aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii „Refacere DJ 703 M Perişani – Cornet, km 2+800, km 3+800, km
5+200 (platformă drum şi ziduri de sprijin)”, judeţul Vâlcea, conform devizului general şi 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, cu modificările şi completările
ulterioare.
27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 154 din 31 iulie 2017 referitoare la
aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii „Refacere podeţe pe DJ 643 B, Băbeni- Olteţu - Măciuca –
Cermegeşti – Chirigeşti- Roeşti (DN65C), km 20+950, km 26+300 şi km 31+100”, judeţul Vâlcea, conform devizului
general şi 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, cu
modificările şi completările ulterioare.
28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 155 din 31.07.2017 referitoare la
aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii „Reamenajare spaţii Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu
Vâlcea” şi 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, cu
modificările şi completările ulterioare.
29.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului județ ului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaț iei de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităț ilor din Județ ul Vâlcea.
30.Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea.
31.Diverse.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 560 din 24.08.2017

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 şi completările ulterioare
Nr. ____ din ______Interval: 94 – 94
Nr. Solicitant
crt.
1

2

94 Direcț ia
Regională
de
Drumuri şi
Poduri
Craiova

Adresa Denumirea Amplasament
solicitant
lucrării
3
Craiova,
Județ ul
Dolj,
Calea
Severinul
ui Nr 17

4

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

5

“Lucrări de Comuna
întreţinere Slătioara
periodică la Judeţul Vâlcea
pod pe DN
67, km
142+159”

6
24 luni

PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
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7
-Acordul Inspectoratului Județ ean în
Construcț ii Vâlcea;
-Aviz Apele Române - Administraț ia
Bazinală de Apă Olt;
-Aviz
Inspectoratul
de
Poliț ie
Vâlcea – Serviciul Rutier;
-Aviz administratori reț ele (electrice,
apă, canal, gaze, telefonizare) după
caz;
-Studiu geologic verificat Af;
-Expertiză tehnică;
-Referat verificator conform Legea
nr.10/1995 privind Calitatea în
construcţii, republicată;
-Plan de situaţie întocmit pe ridicare
topografică vizată de Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
-Actul administrativ al autorităţii
competente pentru protecţia mediului;

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 561 din 24.08.2017

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 şi completările ulterioare
Nr. ____ din ____interval: 91 – 93
Nr. Solicitant
crt.
1

2

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

3

4

Amplasament Valabilitate
certificat
urbanism
5

Avize şi acorduri de amplasament
solicitate prin certificatul de urbanism

6

7

91 Drecț ia
Regional
ă Drumuri
şi Poduri
Craiova

Craiova,
Județ ul
Dolj, C.P.
200768,
Str.Calea
Severinului
, Nr. 17

,,Lucrări de
întreț inere
periodică la
pod pe
DN7D, km
0+019''

Comuna
Cîineni, Satul
Cîinenii Mari

24 luni

Protecț ia mediului; -alimentare cu
energie electrică; -telefonizare; -Acord
Inspectoratul Județ ean în Construcț ii
Vâlcea; -Aviz Administraț ia Bazinală de
Apă Olt; - Aviz Compania Naţională de
Căi
Ferate
„CFR”-SA;
- Aviz Inspectoratul de Poliț ie al
Județ ului Vâlcea- Serviciul Rutier; Expertiză
tehnică;
-Studiu
Hidrologic;
- Studiu geotehnic verificat la cerinț a
Af.; -Referat verificator conform Legii
nr.10/1995,
privind
calitatea
în
construcţii, republicată;Plan de
încadrare în zonă şi plan de situaț ie
întocmit pe suport topografic şi vizate la
Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea;

92 Direcț ia
Regional
ă de
Drumuri
şi Poduri
Craiova

Craiova,
Județ ul
Dolj, C.P.
200768,
Calea
Severinului
, Nr. 17

Lucrări de
Oraşul Brezoi
întreț inere
periodică la
pod pe DN7,
km 207+830

24 luni

Protecț ia
mediului;
-Acordul
Inspectoratului Județ ean în Construcț ii
Vâlcea;
-Aviz Apele Române - Administraț ia
Bazinală de Apă Olt; -Aviz Inspectoratul
de Poliț ie Vâlcea – Serviciul Rutier; Aviz administratori reț ele (electrice,
apă, canal, gaze, telefonizare) după
caz;
- Studiu Geotehnic verificat Af; Expertiză
tehnică;
-Referat verificator conform Legea
nr.10/1995
privind
Calitatea
în
construcţii, republicată; -Plan de situaţie
întocmit pe ridicare topografică vizată
de Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară; -Actul administrativ al
autorităţii competente pentru protecţia
mediului;

93 Direcț ia
Regional
ă de
Drumuri
şi Poduri
Craiova

Craiova,
Județ ul
Dolj, Calea
Severinului
, Nr. 17

Lucrări de
întreț inere
periodică la
pod pe
DN7A, km
39+357

24 luni

Protecț ia
mediului;
-Acordul
Inspectoratului Judeţean în Construcţii
Vâlcea;
-Aviz
Apele
RomâneAdministraţia Bazinală de Apă Olt; -Aviz
Inspectoratul de Poliț ie Vâlcea –
Serviciul Rutier; -Aviz administratori
reţele (electrice, apă, canal, gaze,
telefonizare) după caz;
-Studiu
Geotehnic
verificat
Af;
-Expertiză tehnică;
-Referat
verificator conform Legea nr.10/1995
privind
Calitatea
în
construcţii,
republicată; -Plan de situaţie întocmit
pe ridicare topografică vizată de Oficiul
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; Actul
administrativ
al
autorităţii
competente pentru protecţia mediului;

Comuna
Voineasa

Preşedinte,
Constantin RĂDULESCU
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LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism eliberate a căror valabilitate urmează a se prelungi
conform prevederilor din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare
Nr. ....... din ….interval: 54, 55, 57,59, 67
Nr.
crt.
1

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize şi acorduri
stabilite prin
certificate de
urbanism

4

5

6

7

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

2

3

1

Tudora
Constantin
Octavian

Comuna
Bărbăteşti,
satul
Negruleşti,
nr.69,
județ ul
Vâlcea

„Scoatere teren din
fond forestier în
vederea construirii unei
vile turistice
S+P+1E+M şi
împrejmuire teren“

Comuna Voineasa,
UPIV Puru,
UA134,135,C.F.360
70, judeţul Vâlcea.

12 luni

2

Tudora
Constantin
Octavian

Comuna
Bărbăteşti,
satul
Negruleşti,
nr.69,
județ ul
Vâlcea

,,Scoatere teren din
fond forestier în
vederea construirii unei
vile turistice
S+P+1E+M şi
împrejmuire teren“

Comuna Voineasa,
UPIV Puru,
UA134,135,CF3607
5, judeţul Vâlcea.

12 luni

3

Tudora
Constantin
Octavian

Comuna
Bărbăteşti,
satul
Negruleşti,
nr.69,
județ ul
Vâlcea

,,Scoatere teren din
fond forestier în
vederea construirii unei
vile turistice
S+P+1E+M şi
împrejmuire teren“

Comuna Voineasa,
UPIV Puru,
UA134,135,CF3607
1, judeţul Vâlcea.

12 luni

4

Cioban
Costel

Municipiul
Braşov,
str.şoimului,
nr.20,
județ ul
Braşov

,,Scoatere teren din
fond forestier în
vederea construirii unei
- Vile turistice“

Comuna Voineasa,
UPIV Puru,
UA134,135,CF3607
3, judeţul Vâlcea.

12luni

5

Cioban
Costel

Municipiul
Braşov,
str.şoimului,
nr.20,
județ ul
Braşov

,,Scoatere teren din
fond forestier în
vederea construirii unei
- Vile turistice“

Comuna Voineasa,
UPIV
Puru,UA134,135,C
F36072, judeţul
Vâlcea.

12 luni

ARHITECT SEF,
cu delegaț ie
ELENA DANA PETRESCU
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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 şi completările ulterioare
Nr. ____ din _____interval: 95 – 96
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificat de
urbanism

Avize şi acorduri de
amplasament
solicitate prin certificatul de
urbanism

1

2

3

4

5

6

7

95 Direcț ia
Regională
Drumuri şi
Poduri
Craiova
prin S.C.
Zet Expert
Consult
S.R.L.,

Craiova,
Județ ul
Dolj, Calea
SeverinuluiN
r.17

,,Consolidare
terasamente
pe D.N.65C
Km 83+912–
83+960

Comuna
Popeşti, Satul
Dăeşti

24 luni

- Protecț ia mediului;
- Acord Inspectoratul Județ ean
în Construcț ii Vâlcea;
- Aviz Inspectoratul de Poliț ie
al Județ ului Vâlcea- Serviciul
Rutier;
- Aviz Garda Forestieră
Râmnicu Vâlcea;
- Expertiză tehnică;
- Studiu geotehnic verificat la
cerinț a Af.;
- Referat verificator conform
Legii nr.10/1995, privind
calitatea în construcţii,
republicată;
- Plan de încadrare în zonă şi
plan de situaț ie întocmit pe
suport topografic şi vizate la
Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea;

96 Direcț ia
Regională
Drumuri şi
Poduri
Craiova
prin S.C.
Zet Expert
Consult
S.R.L.,

Craiova,
Județ ul
Dolj, Calea
Severinului,
Nr.17

,,Consolidare Comuna
terasamente şi Popeşti, Satul
refecre parte Dăeşti
carosabilă pe
D.N.65 C
Km.83+583 –
83+643''

24 luni

- Protecț ia mediului;
- Acord Inspectoratul Județ ean
în Construcț ii Vâlcea;
- Aviz Inspectoratul de Poliț ie al
Județ ului Vâlcea- Serviciul
Rutier;
- Aviz Garda Forestieră
Râmnicu Vâlcea;
- Expertiză tehnică;
- Studiu geotehnic verificat la
cerinț a Af.;
- Referat verificator conform
Legii nr.10/1995, privind
calitatea în construcţii,
republicată;
- Plan de încadrare în zonă şi
plan de situaț ie întocmit pe
suport topografic şi vizate la
Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea;

Arhitect şef,
cu delegaț ie
Elena Dana Petrescu
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