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CUPRINS

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 218 din 3 octombrie 2017 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea
nr. 51 din 31 martie 2017
Hotărârea nr. 219 din 3 octombrie 2017 privind aprobarea proiectului ”Consolidarea si reabilitarea
energetica a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Maciuca” si a cheltuielilor
legate de implementarea acestuia
Hotărârea nr. 220 din 3 octombrie 2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza
D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Consolidarea si reabilitarea
energetica a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Maciuca”
Hotărârea nr. 221 din 3 octombrie 2017 privind modificarea Hotararii Consiliului Judeţean Valcea
nr. 208 din 25.09.2017
Hotărârea nr. 222 din 3 octombrie 2017 privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local
pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2017
Hotărârea nr. 223 din 3 octombrie 2017 privind Rectificarea Bugetului propriu al Judetului Valcea si
a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum şi a Bugetului Spitalului
Judetean de Urgenta Valcea, pe anul 2017
Hotărârea nr. 224 din 30 octombrie 2017 privind aprobarea rezultatului reevaluarii bunurilor
apartinand domeniului public si privat al Judetului Valcea
Hotărârea nr. 225 din 30 octombrie 2017 privind rectificarea Bugetului propriu al Judetului Valcea si
a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice
finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si
reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2017
Hotărârea nr. 226 din 30 octombrie 2017 privind aprobarea la nivelul Judetului Valcea a distributiei ”merelor”, in
cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, precum si stabilirea masurilor educative care insotesc
distributia ”merelor” si distributia laptelui si produselor lactate in anul scolar 2017-2018
Hotărârea nr. 227 din 30 octombrie 2017 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului
Judetean Valcea nr. 2 din 31 ianuarie 2017 si a Anexei A la Hotararea Consiliului Judetean Valcea
nr.170 din 30 august 2017
Hotărârea nr. 228 din 30 octombrie 2017 privind mandatarea reprezentantilor Judetului Valcea in
Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. "Parc Ind Valcea" S.A., sa aprobe majorarea capitalului
social al societatii
Hotărârea nr. 229 din 30 octombrie 2017 privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si
cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2017 si estimarea
principalilor indicatori economico-financiari pe anii 2018 si 2019
Hotărârea nr. 230 din 30 octombrie 2017 privind instituirea de taxe speciale pentru functionarea
Serviciului Public Judetean „Salvamont-Salvaspeo” Valcea
Hotărârea nr. 231 din 30 octombrie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Serviciului Public Judetean pentru Protectia Plantelor Valcea
Hotărârea nr. 232 din 30 octombrie 2017 privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului
Judetean Valcea nr.137/30.06.2017 privind declararea de interes public judetean a unor bunuri
imobile si mobile apartinand statiei de sortare Brezoi, realizata prin proiectul „Sistem de
Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Valcea”
Hotărârea nr. 233 din 30 octombrie 2017 privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului
Judetean Valcea nr.136/30.06.2017 privind declararea de interes public judetean a unor bunuri
imobile si mobile apartinand statiei de sortare Raureni, Municipiul Ramnicu Valcea, realizata prin
proiectul „Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Valcea”
Hotărârea nr. 234 din 30 octombrie 2017 privind revocarea dreptului de administrare al Policlinicii
cu Plata Ramnicu Valcea, asupra unor spatii situate in municipiul Ramnicu Valcea, strada Calea lui
Traian, nr.138, care apartin domeniului public al Judetului Valcea
Hotărârea nr. 235 din 30 octombrie 2017 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea
nr.30 din 28 februarie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotărârea nr. 236 din 30 octombrie 2017 privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului
Judetean Valcea nr.103/1999 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul
public al Judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotărârea nr. 237 din 30 octombrie 2017 privind declararea de interes public judetean a unor
bunuri si darea acestora in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Valcea
Hotărârea nr. 238 din 30 octombrie 2017 privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea
transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
„Dragoesti-Olanu-Galicea-Faurecia Budesti”, operatorului de transport rutier, S.C. NICOLA
SPEDITIONE S.R.L.
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Hotărârea nr. 239 din 30 octombrie 2017 privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea
transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Nicolae
Balcescu-Milcoiu-Faurecia Budesti”, operatorului de transport rutier, S.C. NICOLA SPEDITIONE S.R.L.
Hotărârea nr. 240 din 30 octombrie 2017 privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea
transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
„Copaceni–Lapusata– Ladesti–Roesti–Popesti–Sirineasa-Faurecia Budesti”, operatorului de
transport rutier, S.C. NICOLA SPEDITIONE S.R.L.
Hotărârea nr. 241 din 30 octombrie 2017 privind modificarea organigramei si a statului de functii
ale Teatrului “Anton Pann” Ramnicu Valcea
Hotărârea nr. 242 din 30 octombrie 2017 privind modificarea statului de functii al Spitalului
Judetean de Urgenta Valcea
Hotărârea nr. 243 din 30 octombrie 2017 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale
Serviciului Public Judetean de Paza Valcea
Hotărârea nr. 244 din 30 octombrie 2017 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea
nr.29 din 27 februarie 2017, referitoare la aprobarea unor masuri de functionare a Serviciului Public
Judetean de Paza Valcea
Hotărârea nr. 245 din 30 octombrie 2017 privind incetarea de drept a raportului de serviciu al
domnului Ceausu Antonie, Director executiv adjunct al Directiei Generale de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Valcea
Hotărârea nr. 246 din 30 octombrie 2017 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea
Hotărârea nr. 247 din 30 octombrie 2017 privind numirea Consiliului de Administratie al Muzeului
Memorial „Nicolae Balcescu”
Hotărârea nr. 248 din 30 octombrie 2017 privind modificarea art.2 din Hotararea Consiliului
Judetean Valcea nr.16 din 31 ianuarie 2017
Hotărârea nr. 249 din 30 octombrie 2017 privind incetarea contractului de mandat al
administratorului special al debitoarei Societatea CET Govora S.A. Ramnicu Valcea
Hotărârea nr. 250 din 30 octombrie 2017 privind mandatarea reprezentantului actionarului unic
Judetul Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea “CET GOVORA” S.A. Ramnicu
Valcea, sa desemneze administratorul special al debitoarei CET Govora S.A. Ramnicu Valcea, in
cadrul procedurii insolventei si sa semneze contractul de mandat al acestuia
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DISPOZIŢIA nr. 646 din 18 octombrie 2017 privind prelungirea valabilităţii a două certificate de
urbanism
DISPOZIŢIA nr. 647 din 18 octombrie 2017 privind emiterea a două certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 649 din 19 octombrie 2017 privind emiterea a două certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 650 din 19 octombrie 2017 privind emiterea a două certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 652 din 23 octombrie 2017 privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în
şedinţă ordinară în data de 30 octombrie 2017, ora 1000
DISPOZIŢIA nr. 661 din 25 octombrie 2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui
de familie al doamnei ŞOARECE LUMINIŢA-MIHAELA în OANCEA
DISPOZIŢIA nr. 662 din 25 octombrie 2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui
de familie al doamnei POPESCU ANDREEA în ANCULETE
DISPOZIŢIA nr. 663 din 25 octombrie 2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui
de familie al doamnei CATRINOIU ALINA - MAGDALENA în MINCULESCU
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HOTĂRÂRI
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 51 din 31 martie 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 03 octombrie 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.13031 din 29 septembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.13032 din 29
septembrie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3, alin.(3) din Legea
nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale
pct.X din Normele Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.548/1999;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.l Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.51 din 31 martie 2017, privind completarea
anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie 1999, referitoare la însuşirea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.ll Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale Economice, precum şi Consiliului Local al Comunei Măciuca, 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 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 218 din 03 octombrie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului ”Consolidarea și reabilitarea energetică a
Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca”
și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 3 octombrie 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.
13.092 din 02.10.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr.
13.093 din 02.10.2017;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi d), alin. (5), lit. a), pct. 2 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ghidul Solicitantului
privind condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI; Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 149/31.07.2015 privind
aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Vâlcea pentru perioada 2015 – 2020;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
5

HOTĂRĂȘTE
Art. 1 - Se aprobă proiectul ”Consolidarea și reabilitarea energetică a Centrului de Recuperare și Reabilitare
Neuropsihiatrică Măciuca” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B, Apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.
Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Consolidarea și reabilitarea energetică a Centrului de
Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca”, în cuantum de 4.866.272,95 lei (inclusiv TVA).
Art. 3 – (1) Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Judeţului Vâlcea, în cuantum de 2 % din valoarea
eligibilă a proiectului, respectiv 77.892,69 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului ”Consolidarea și reabilitarea
energetică a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca”.
(2) Se aprobă contribuţia în proiect a Judeţului Vâlcea pentru cheltuielile neeligibile ale proiectului în
sumă de 971.638,57 lei.
(3) Sumele aprobate la alineatele precedente vor fi revizuite în conformitate cu ultimul buget rezultat
în urma evaluării tehnice și financiare a cererii de finanţare.
Art. 4 - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării
proiectului ”Consolidarea și reabilitarea energetică a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică
Măciuca”, în scopul derulării în condiţii optime, se vor asigura din bugetul judeţului Vâlcea.
Art. 5 - Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art. 6 - În perioada de sustenabilitate a proiectului, judeţul Vâlcea se obligă să asigure întreţinerea
investiţiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi să menţină natura activităţii publice
corespunzătoare destinaţiei actuale a clădirii (servicii sociale), pentru care s-a acordat finanţare.
Art. 7 – Se împuternicește domnul Constantin Rădulescu să semneze toate actele necesare şi
contractul de finanţare, în numele Judeţului Vâlcea.
Art. 8 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre tuturor
direcţiilor din aparatul de specialitate, pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) coroborate cu cele
ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 219 din 03 octombrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. și a indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Consolidarea și reabilitarea energetică
a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 3 octombrie 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.
13.094 din 02.10.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr.
13.095 din 02.10.2017;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi d), alin. (3) lit. f), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art.44, alin. (1) din Legea nr. 273/
2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind
etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii
finanţate din fonduri publice; Ghidului Solicitantului privind condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului
de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/ 7REGIUNI; Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 149/31.07.2015 privind
aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Vâlcea pentru perioada 2015 – 2020;
În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 - Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiţii ”Consolidarea și reabilitarea energetică a Centrului de Recuperare și
Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art. 2 - Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Programe și Relaţii Externe,Direcţiei Generale Economice și Direcţiei Tehnice,pentru
a aduce la îndeplinire prevederile ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean
Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) lit. a) coroborate cu cele
ale art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 220 din 03 octombrie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 208 din 25.09.2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 3 octombrie 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.
13064/29.09.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr.
13065/29.09.2017;
Ţinând cont de adresa nr. 13005/29.09.2017, prin care proiectantul S.C. Rheinbrucke S.R.L. a
transmis documentaţia tehnico-economică revizuită și Procesul-verbal nr. 13054/29.09.2017 prin care a
documentaţia revizuită a fost recepţionată;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 44 alin. (1) și (4) din Legea
nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea de
Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice; Ghidului Solicitantului
privind condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/
7REGIUNI; Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 149/31.07.2015 privind aprobarea Strategiei
Integrate de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Vâlcea pentru perioada 2015 – 2020;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 208 din 25.09.2017 privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiţii ”Creșterea eficienţei energetice a clădirii Complexului de servicii comunitare – Râmnicu Vâlcea”,
se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta
hotărâre Direcţiei Generale Programe și Relaţii Externe, Direcţiei Generale Economice și Direcţiei
Tehnice, pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) coroborate cu
cele ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 221 din 3 octombrie 2017

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

HOTĂRÂRE
privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local,
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 03 octombrie 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.13131 din 02 octombrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la
nr.13132 din 02 octombrie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin. 1, lit. „d” şi alin. (5), lit. „a”, pct.3 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 58, alin. (1), lit. „a” din
Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 198, alin. (1), lit „b”
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. (1) Se aprobă utilizarea sumei de 708,45 mii lei din excedentul bugetului local, pentru finanţarea
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2017.
(2) Suma prevăzută la alin.(1) reprezintă contribuţia Consiliului Judeţean Vâlcea la achiziţionarea de
aparatură şi echipamente medicale pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea precum şi Şefului Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată 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
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 222 din 03 octombrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

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

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 03 octombrie 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.13133 din 02 octombrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la
nr.13134 din 02 octombrie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin. 1, lit. „b” şi lit. „d”, coroborate cu alin.(3), lit.”a” şi alin. (5),
pct. 3 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 şi ale art. 198, alin. (1), lit „b” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
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 anexa nr. 2.1.
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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 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, pe anul
2017, potrivit anexelor nr.4 şi 4.1.
Art.4 Anexele nr.1, 2, 2.1, 3, 3a, 4 şi 4.1, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea precum şi Şefului Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată 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
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 223 din 03 octombrie 2017

NOTĂ: Anexele nr.1, 2, 2.1, 3, 3a, 4 şi 4.1 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte,
secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului reevaluării bunurilor aparţinând
domeniului public şi privat al Judeţului Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2017, la care participă
un număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.13824 din 16 octombrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.13825
din 16 octombrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.22 din Ordonanţa Guvernului
nr.81/2003, privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art.11, alin.(1) din Normele metodologice privind reevaluarea
şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobate prin Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.3471/2008;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă rezultatul reevaluării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al Judeţului
Vâlcea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Direcţiei Tehnice, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site – ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 224 din 30 octombrie 2017

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

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

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2017, la care
participă un număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Avândîn vedereExpunereademotivea Preşedintelui ConsiliuluiJudeţeanVâlcea,înregistrată lanr.14055/19.10.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la
nr.14056 din 19 octombrie 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 (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 - 2.19.
(3) Se rectifică numărul de personal pe anul 2017, al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
Băbeni, pe anul 2017, potrivit anexei nr.2.5.1.
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 (1) 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, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 11.1, 12 şi 12.1.
(2) Se rectifică numărul de personal şi fondul aferent salariilor de bază ale Spitalului de Psihiatrie
Drăgoeşti, pe anul 2017, potrivit anexei nr.7.1.1
Art.4 Se rectifică Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul
2017, potrivit anexelor nr.13 şi 13.1 – 13.11.
Art.5 Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.5, 2.5.1, 2.6 – 2.19, 3, 3a, 4, 5, 6, 6.1, 7, 7.1, 7.1.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10,
10.1, 11, 11.1, 12, 12.1, 13, 13.1 – 13.11, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), lit.”a”, coroborate cu
prevederile art. 98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 225 din 30 octombrie 2017

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

NOTĂ: Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.5, 2.5.1, 2.6 – 2.19, 3, 3a, 4, 5, 6, 6.1, 7, 7.1, 7.1.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 11.1, 12, 12.1, 13,
13.1 – 13.11 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea la nivelul Judeţului Vâlcea a distribuţiei ”merelor”, în cadrul Programului
pentru şcoli al României, precum și stabilirea măsurilor educative care însoţesc
distribuţia ”merelor” şi distribuţia laptelui şi produselor lactate în anul şcolar 2017-2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2017, la care
participă un număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.14053 din 19 octombrie 2017;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la
nr.14054 din 19 octombrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Având în vedere Contractul de furnizare – „Achiziţionarea și distribuţia produselor lactate și de
panificaţie pentru elevii din învăţământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii
preșcolari din grădiniţele de stat și private cu program normal de 4 ore, pentru anul școlar 2017-2018, în
judeţul Vâlcea” nr. 12952/1870 din 28.09.2017, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea și S.C.
SIMULTAN S.R.L.;
Luând în considerare adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea nr. 13329 din 17.10.2017,
înregistrată la instituţia noastră sub nr. 13019/R;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.f) din Legea administraţiei publice nr.215/2001
coroborate cu cele ale art.4 și art.18 alin.(3), lit.a) din Hotărârea Guvernului nr.640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului
pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, precum și ale Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.96/2002, privind acordarea de produse lactate și de panificaţie pentru elevii din
învăţământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădiniţele de stat
și private cu program normal de 4 ore;
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 În vederea implementării Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023
produsul ce va fi achiziţionat în vederea distribuirii în anul școlar 2017-2018 este mărul.
Art.2 Se aprobă următoarele măsuri educative, care vor însoţi distribuţia fructelor, a laptelui și a
produselor lactate în cursul anului școlar 2017-2018:
- organizare de zile tematice dedicate consumului de fructe și legume și de lapte și produse lactate sau de
activităţi educative practice, organizarea de alte activităţi educative practice, organizarea de alte activităţi
extracurriculare și extrașcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului naţional, inclusiv
curriculumului la decizia școlii, respectiv în cadrul disciplinei opţionale Educaţie pentru sănătate.
Art.3 Pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor educative prevăzute la art.2, Consiliul Judeţean
Vâlcea va beneficia de sprijinul și asistenţa Inspectoratului Școlar Judeţean Vâlcea, Direcţiei de Sănătate
Publică Vâlcea și Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Vâlcea, conform dispoziţiilor legale.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice, Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, Inspectoratului Școlar Judeţean
Vâlcea, Agenţiei pentru Plăţi și Intervenţii în Agricultură Vâlcea, Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea,
Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Vâlcea, precum și Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 226 din 30 octombrie 2017

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 2
din 31 ianuarie 2017 şi Anexei A la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr. 170 din 30 august 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2017 la care
participă un număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, nr.13906/18.10.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la
nr.13907 din 18 octombrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.58, alin.(1), lit.”a” din Legea
nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I (1) Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 2 din 31 ianuarie 2017, privind
utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local şi din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare,
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2017 şi anexa A la Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.170 din 30 august 2017, privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.48 din 31 martie 2017, se rectifică potrivit anexelor A şi B, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Alocarea sumelor disponibilizate, prevăzute în anexele A şi B, se va face după cum urmează:
1. suma de 500.000 lei, pentru majorarea aportului Judeţului Vâlcea la capitalul social la S.C.
„Parc Ind Vâlcea” S.A;
2. suma de 142.800 lei, pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare și modernizare spaţii aferente
clădirii Centrului Militar Judeţean Vâlcea”;
3. suma de 31.736 lei, pentru Lucrări suplimentare pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale
„Securitate la incendiu – Cc + Ci” în cadrul obiectivului de investiţii „Consolidare, modernizare, extindere
şi dotarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni, judeţul Vâlcea”;
4. Suma de 120.000 lei, pentru realizarea în parteneriat cu Consiliul Local Băile Olănesţi Primăria Orașului Băile Olănești a documentaţiei tehnico – economice necesară în etapa de pregătire a
proiectului ”Îmbunătăţirea infrastructurii de turism în oraşul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea”.
Art.II 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 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 227 din 30 octombrie 2017

NOTĂ: Anexele A şi B pot fi consultate pesite-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentanţilor Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor
a S.C. „Parc Ind Vâlcea” S.A., să aprobe majorarea capitalului social al societăţii

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2017, la care
participă un număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.13916 din 18 octombrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.13917 din 18 octombrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa S.C. „Parc Ind Vâlcea” S.A. nr.888/DG din 25 septembrie 2017, înregistrată la
Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.12746 din 25 septembrie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(2), lit.’’d’’ din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, ale art.113, lit.’’f’’, art.210, alin.(2) şi art.215, alin.(1) și alin.(3) din Legea
societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, ale art.39, alin.(7) şi alin.(10) din Actul Constitutiv al S.C.
„Parc Ind Vâlcea” S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.35 din 28 februarie 2013, privind
înfiinţarea Societăţii Comerciale ”Parc Ind Vâlcea” S.A., cu modificările şi completările ulterioare, ale art.2, pct.2.2, lit.”f”
și art.3 din Contractele de mandat ale reprezentanţilor Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.
„Parc Ind Vâlcea” S.A., aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.36 din 28 februarie 2013, privind
desemnarea a doi reprezentanţi ai Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. ”Parc Ind Valcea” S.A.
si aprobarea contractelor de mandat ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 (1) Se aprobă majorarea capitalului social al Judeţului Vâlcea la S.C. „Parc Ind Vâlcea” S.A. cu
suma de 500.000 lei.
(2) Majorarea capitalului se va face prin emiterea de noi acţiuni nominative în valoare de 10 lei fiecare.
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Art.2 Se aprobă modificarea Actului constitutiv al S.C. „Parc Ind Vâlcea” S.A., aprobat potrivit Anexei la
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.35/28.02.2013, cu modificările şi completările ulterioare, conform art.1.
Art.3 Se mandatează reprezentanţii Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C.
„Parc Ind Vâlcea” S.A. să aprobe majorarea capitalului social al Judeţului Vâlcea la societate, cu suma
de 500.000 lei, prin emisiunea de acţiuni noi.
Art.4 Se mandatează reprezentanţii Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor, să
aprobe modificarea art.7 din Actul constitutiv al S.C. „Parc Ind Vâlcea” S.A.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, S.C. „Parc Ind Vâlcea” S.A., precum şi reprezentanţilor Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală
a Acţionarilor la S.C. „Parc Ind Vâlcea” S.A., în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit.’’a’’ coroborate cu
ale art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu
un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 228 din 30 octombrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli
al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2017,
şi estimarea principalilor indicatori economico – financiari pe anii 2018 şi 2019

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2017 la care participă
un număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, nr.13914/18.10.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.13915 din 18 octombrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, nr. 3036 din 05 octombrie
2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 13682 din 12 octombrie 2017;
În conformitate cuprevederileart.59 dinLegea bugetuluidestat peanul2017,nr.6/2017, OrdonanţeiGuvernului nr.26/2013,
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Ordinului Ministrului finanţelor publice nr.20/2016, privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli,
precumşi a anexelordefundamentarea acestuia,cumodificărileşi completărileulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 71 din 27
aprilie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi estimarea principalilor indicatori economico –
financiari pe anii 2018 şi 2019, potrivit anexelor nr. 1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Economice, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, Consiliului de administraţie al RAJDP Vâlcea, precum şi
Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicareaacesteiapesite-ulConsiliului JudeţeanVâlceaşi în MonitorulOficialalJudeţuluiVâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea dispoziţiilor art. 45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu
cele ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 229 din 30 octombrie 2017

NOTĂ: Anexele nr.1 - 5 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind instituirea de taxe speciale pentru funcţionarea
Serviciului Public Judeţean SALVAMONT – SALVASPEO Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2017 la care participă
un număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, nr.11751/04.09.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.11752
din 04 septembrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”d” şi alin.3, lit.”c” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr.77/2003, privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea
accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.77 din
29 mai 2009, privind reorganizarea Serviciului Public Judeţean SALVAMONT Vâlcea în Serviciului Public Judeţean
SALVAMONT–SALVASPEO Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Regulamentul privind taxa specială SALVAMONT care se percepe pentru prestarea serviciilor din
obiectul de activitate al Serviciului Public Judeţean SALVAMONT–SALVASPEO Vâlcea, potrivit anexei nr.1.
Art.2 (1) Se aprobă taxele speciale pentru funcţionarea Serviciului Public Judeţean SALVAMONT–
SALVASPEO Vâlcea, în cadrul perimetrului Pârtiei de schi Voineasa – Vidra – Transalpina şi al zonelor
turistice montane din localităţile Băile Olăneşti, Berislăveşti, Bărbăteşti, Brezoi, Călimăneşti, Câineni,
Costeşti, Horezu, Malaia, Muereasca, Perişani, Racoviţa, Sălătrucel, Titeşti, Voineasa şi Vaideeni.
(2) Se aprobă taxele speciale pentru emiterea avizelor de siguranţă montană.
(3) Taxele speciale menţionate la alin.(1) şi (2) sunt prevăzute în anexa nr.2.
Art.3 Taxele pentru emiterea avizelor de siguranţă montană pentru activităţile specifice se vor achita
anticipat la casieria Consiliului Judeţean Vâlcea sau prin virament bancar în contul bancar nr.
RO26TREZ67121360206XXXXX ”Taxe speciale”, deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea.
Art.4 Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Serviciul Public Judeţean SALVAMONT–SALVASPEO Vâlcea şi Primarii unităţilor administrativ –
teritoriale Băile Olăneşti, Berislăveşti, Bărbăteşti, Brezoi, Călimăneşti, Câineni, Costeşti, Horezu, Malaia,
Muereasca, Perişani, Racoviţa, Sălătrucel, Titeşti, Voineasa şi Vaideeni vor aduce la cunoştinţă unităţilor de
cazare turistică obligativitatea declarării veniturilor şi plata taxelor către bugetul propriu al Judeţului Vâlcea.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, Serviciului Public Judeţean SALVAMONT–SALVASPEO Vâlcea, unităţilor administrativ –
teritoriale Băile Olăneşti, Berislăveşti, Bărbăteşti, Brezoi, Călimăneşti, Câineni, Costeşti, Horezu, Malaia, Muereasca,
Perişani, Racoviţa, Sălătrucel, Titeşti, Voineasa şi Vaideeni, 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 20 voturi pentru, 13 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 230 din 30 octombrie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Serviciului Public Judeţean pentru Protecţia Plantelor Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2017, la care
participă un număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.11046 din 17 august 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.11047 din 17 august 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
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Văzând adresa Serviciului Public Judeţean pentru Protecţia Plantelor Vâlcea nr.174 din 01 august
2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.3542/Rev din 01 august 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c”, coroborate cu cele ale art.104
alin. (1) lit.”a” şi ”e” şi alin. (2) lit. ”a” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (1) din Legea privind reorganizarea activităţii de
protecţie a plantelor şi carantina fitosanitară, nr.37/2006 şi cele ale Legii privind transparenţa decizională
în administraţia publică, nr.52/2003, republicată;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Judeţean pentru
Protecţia Plantelor Vâlcea, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Serviciului Public Judeţean pentru Protecţia Plantelor Vâlcea,
în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un
număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 231 din 30 octombrie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.137/30.06.2017, privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri
imobile și mobile aparţinând staţiei de sortare Brezoi, realizată prin proiectul
„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Vâlcea”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.10.2017, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub
nr.12412 din 15.09.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe și Relaţii Externe
înregistrat la nr.12413 din 15.09.2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.7, alin.(2) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.120 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3, alin (3) din Legea nr.213/1998, privind
bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.554 alin.(1) și ale art.
858 din Codul civil , republicat, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit prevederilor Ordinului nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea si conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice si
instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.1, alin (2),
art.2, alin.(1) şi ale art.6, alin.(1) şi (2) din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Văzând:

Contractul de finanţare nr. 4694/15.11.2013, încheiat între Ministerul Mediului și Schimbărilor
Climatice și Consiliul Judeţean Vâlcea;

Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 81 din 20.05.2013 privind aprobarea Documentului
de Poziţie privind implementarea și asigurarea sustenabilităţii proiectului ,,Sistem de
management integrat al deșeurilor solide în judeţul Vâlcea";

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Brezoi nr. 36/31.03.2011 privind darea în administrarea
Consiliului Judeţean Vâlcea a terenului în suprafaţă de 10.000 mp pentru construirea obiectivului “Staţie
de sortare a deșeurilor” aferent proiectului ,,Sistem de management integrat al deșeurilor solide în
judeţul Vâlcea";

Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7583/7.06.2017;
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Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 289/13.06.2017 de admitere a recepţiei
la terminarea lucrărilor,
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.I Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.137/30.06.2017 privind declararea de interes
public judeţean a unor bunuri imobile și mobile aparţinând staţiei de sortare Brezoi, realizată prin
proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Vâlcea” se modifică și se
înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre.
Art.II Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru a aduce la
îndeplinire prevederile ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea,
precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit.d) coroborate cu cele
ale art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean
Victor - George Popescu nu a participat la vot.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 232 din 30 octombrie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.136/30.06.2017 privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri
imobile și mobile aparţinând staţiei de sortare Râureni, Municipiul Râmnicu Vâlcea,
realizată prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Vâlcea”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.10.2017, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub
nr.12410 din 15.09.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe și Relaţii Externe
înregistrat la nr.12411 din 15.09.2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.7, alin.(2) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.120 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3, alin (3) din Legea nr.213/1998, privind
bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.554, alin.(1) și ale art.
858 din Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit prevederilor Ordinului nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice si instrucţiunile de aplicare
a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.1, alin (2), art.2, alin.(1) şi ale art.6, alin.(1)
şi (2) din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Văzând:

Contractul de finanţare nr.4694/15.11.2013, încheiat între Ministerul Mediului și Schimbărilor
Climatice și Consiliul Judeţean Vâlcea;

Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 81 din 20.05.2013 privind aprobarea Documentului
de Poziţie privind implementarea și asigurarea sustenabilităţii proiectului ,,Sistem de
management integrat al deșeurilor solide în judeţul Vâlcea";

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 182/26.07.2011 privind
transmiterea în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea a terenului în suprafaţă de 5.000 mp pentru
construirea obiectivului de “Staţie de sortare a deșeurilor” aferent proiectului ,,Sistem de management
integrat al deșeurilor solide în judeţul Vâlcea";

Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7582/7.06.2017;

Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 290/13.06.2017 de admitere a recepţiei
la terminarea lucrărilor,
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
16

HOTĂRĂŞTE:
Art.I Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.136/30.06.2017 privind declararea de interes
public judeţean a unor bunuri imobile și mobile aparţinând staţiei de sortare Râureni, Municipiul Râmnicu
Vâlcea, realizată prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul
Vâlcea” se modifică și se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre.
Art.II Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru a aduce la
îndeplinire prevederile ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea,
precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit.d) coroborate cu cele
ale art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean
Victor - George Popescu nu a participat la vot.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 233 din 30 octombrie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind revocarea dreptului de administrare al Policlinicii cu Plată Râmnicu Vâlcea, asupra
unor spaţii situate în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian nr.138,
care aparţin domeniului public al Judeţului Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2017, la care
participă un număr de 33 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.14060 din 19 octombrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.14061 din 19
octombrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub
nr.13270 din 04 octombrie 2017,;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu art.867, alin.(2) și
art.869 din Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.4, pct.3 din Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.41 din 17 aprilie 2003, privind darea în administrarea unităţilor sanitare
de interes judeţean a unor imobile proprietate publică a Judeţului Vâlcea ;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se revocă dreptul de administrare al Policlinicii cu Plată Râmnicu Vâlcea, asupra unor spaţii situate în
municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian, nr.138, care aparţin domeniului public al Judeţului Vâlcea.
Art.2 Preluarea spaţiului prevăzut la art.1 se va face pe bază de proces – verbal încheiat între Consiliul Judeţean
Vâlcea și Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale Economice, precum şi Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98, coroborate cu cele ale art.45,
alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un
număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 234 din 30 octombrie 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 30 din 28 februarie 2013,
cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2017, la care
participă un număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.13976 din 19 octombrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.13977 din 19
octombrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa Asociaţiei ”In Media Veritas” înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub
nr.12755 din 25 septembrie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”c”, alin.(4) lit.”a” și art.124 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.49, alin.(1) lit.”a” din
Ordonanţa Guvernului nr.26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.l La Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.30 din 28 februarie 2013, privind darea în folosinţă
gratuită Asociaţiei „In Media Veritas”, a unor spaţii în suprafaţă de 165,73 mp, situate la etajul III în
imobilul „Centrul Militar Judeţean” din strada Maior V. Popescu nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care
aparţine domeniului public al Judeţului Vâlcea, art.1 și art.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
”Art.1 Se dă în folosinţă gratuită Asociaţiei ”In Media Veritas”, pentru o perioadă de 5 ani, spaţiul în
suprafaţă de 20,61 mp (biroul nr.76), situat la etajul III în imobilul ”Centrul Militar Judeţean” din strada
Maior V. Popescu nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea.
Art.2 Spaţiul prevăzut la art.1 este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II Durata prevăzută la art.1 se calculează de la data adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.30 din 28 februarie 2013.
Art.III Predarea-preluarea spaţiului la care Asociaţia ”In Media Veritas” renunţă la dreptul de
folosinţă gratuită, se va face în termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, pe bază de protocol
încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea și asociaţie.
Art.IV Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale Economice, precum şi Asociaţiei „In Media Veritas”, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site – ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 235 din 30 octombrie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103/1999, privind însuşirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vâlcea,
cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2017, la care
participă un număr de 33 consilieri judeţeni, din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr. 13978 din 19 octombrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 13979 din 19
octombrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.3 alin.(3) din
anexa la Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
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cele ale punctului X din Normele Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
548/1999 şi cele ale art.864 din Codul civil;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.I Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie 1999 privind
însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
„Se radiază bunul aflat la poziţia nr.779 (Utilaje şi instalaţii pentru alimentarea cu apă – Uzina de
Apă Râmnicu Vâlcea) secţiunea I – bunuri imobile, ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”
Art.II Pe data prezentei se modifică în mod corespunzător Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.103/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului
Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare.
Art.III Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Direcţiei Tehnice, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea,
precum şi S.C. APAVIL S.A., în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45, alin.(3), coroborate cu cele ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 236 din 30 octombrie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri și darea acestora în administrarea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 30 octombrie 2017, la care participă
un număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.13971 din 19 octombrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.13972 din 19
octombrie 2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;
ţinând cont de Procesul Verbal de Constatare al Camerei de Conturi Vâlcea înregistrat la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr.8672/29.06.2017, Decizia nr.17/24.07.2017 emisă de Camera de Conturi Vâlcea,
Încheierea nr.107/04.10.2017 emisă de Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Curţii de
Conturi a României;
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) și alin.(2), precum și ale art.868
alin.(1) și alin. (2) din Codul Civil precum și ale art.3 alin.(3), din Legea nr.213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se declară de interes public judeţean bunurile, ale căror date de identificare sunt prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa la Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr. 103 din 21 decembrie 1999 de însușire a inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al Judeţului Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare.
Art.3 Se dau în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului, bunurile
prevăzute la art.1.
Art.4.(1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Vâlcea, va folosi bunurile date în
administrare, în următoarele condiţii:
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1. Să păstreze destinaţia iniţială a acestora;
2. Să asigure folosirea eficientă a bunurilor care face obiectul dării în administrare, potrivit
specificului acestora;
3. Să restituie bunurile, la data încetării dreptului de administrare, în deplină proprietate, libere de orice
sarcini, inclusiv investiţiile realizate ulterior, precum și toate documentaţiile tehnice referitoare la acestea;
4. Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă
în exploatare, protecţia mediului, condiţii privind folosirea și 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 și 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 și este răspunzător de eventualele daune produse prin
nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.4. alin (1).
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 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.6 Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
și Protecţia Copilului Vâlcea.
Art.7 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 și 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 și 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 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 237 din 30 octombrie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale, pe traseul ”Drăgoeşti - Olanu - Galicea - Faurecia - Budeşti”,
operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 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.14071 din 20 octombrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 14072
din 20 octombrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Văzând avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L., emis
de Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.5020 din 19 octombrie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”d” şi alin.(5), lit.”a”, pct.14 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 5 şi art. 17
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alin.(1) lit.”p” din Legea serviciilor de transport public local, nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
cu cele ale art. 31 alin. (1) ind.1 – art.35 din Normele de aplicare ale Legii nr.92/2007, aprobate prin Ordinul
Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.353/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele
ale Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2008, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul ”Drăgoeşti-Olanu-Galicea-Faurecia-Budeşti”, operatorului de
transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L., pentru autovehiculul VL-09-EDK, de la data aprobării
hotărârii consiliului judeţean şi până la data de 01.10.2020.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzută la art. 1, potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L. şi Autorităţii Rutiere Române
A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un
număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 238 din 30 octombrie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu, pentru efectuarea transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul – ”Nicolae Bălcescu – Milcoiu – Faurecia
Budești ”, operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2017, la care
participă un număr 31 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr. 14073 din 20 octombrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.
14074 din 20 octombrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;Văzând Avizul favorabil, privind
cererea operatorului de transport rutier S.C.
NICOLA SPEDITIONE S.R.L., emis de Autoritatea
Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.5020/din 19.10.2017;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit. ’’d’’ şi alin.(5) lit. ’’a’’ pct.14 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.5 şi art.17
alin.(1) lit.’’p’’ din Legea serviciilor de transport public local, nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
cu cele ale art.31 alin.(1) ind.1 - art.35 din Normele de aplicare ale Legii nr.92/2007, aprobate prin Ordinul
Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.353/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele
ale Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2008, 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 atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale pe traseul ”Nicolae Bălcescu – Milcoiu – Faurecia Budești”, operatorului de
transport rutier, S.C.Nicola Speditione S.R.L. pentru autovehiculul B – 77 – KWA, de la data aprobării
hotărârii consiliului judeţean până la data de 01.10.2020.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzută la art.1, potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L. şi Autorităţii Rutiere
Române A.R.R. – Agenţia Teritorială 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.
REŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 239 din 30 octombrie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale, pe traseul ”Copăceni - Lăpuşata - Lădeşti - Roeşti - Popeşti Şirineasa - Faurecia Budeşti”, operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 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.14075 din 20 octombrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 14076
din 20 octombrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Văzând avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L., emis
de Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr. 5020/19.10.2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”d” şi alin.(5), lit.”a”, pct.14 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 5 şi art. 17 alin.(1) lit.”p” din
Legea serviciilor de transport public local, nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art. 31 alin. (1)
ind.1 – art.35 din Normele de aplicare ale Legii nr.92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei
Administrative nr.353/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Regulamentului pentru efectuarea
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Vâlcea, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul ”Copăceni - Lăpuşata - Lădeşti - Roeşti - Popeşti - Şirineasa Faurecia Budeşti”, operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L., pentru autovehiculul
VL-09-CBY, de la data aprobării hotărârii consiliului judeţean şi până la data de 01.10.2020.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzută la art. 1, potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L. şi Autorităţii Rutiere Române
A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un
număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 240 din 30 octombrie 2017

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

22

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale
Teatrului ”Anton Pann” Râmnicu Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2017, la care
participă un număr de 31 consilieri judeţeni, din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, nr.13908/18.10.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat
sub nr.13909 din 18 octombrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa Teatrului ”Anton Pann” Râmnicu Vâlcea nr.5015 din 11 octombrie 2017
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.13661 din 12 octombrie 2017.
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.a) și alin.(2), lit.c) din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, 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,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Organigrama și statul de funcţii ale Teatrului ”Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, aprobate potrivit
anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.72 din 28 aprilie 2016 se modifică și se
înlocuiesc potrivit anexelor nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prezenta hotărâre prin Compartimentul Cancelarie,
Biroului Resurse Umane Gestiunea Funcţiilor Publice, precum și Teatrului ”Anton Pann” Râmnicu Vâlcea,
în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 241 din 30 octombrie 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 Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 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, nr.13857/17.10. 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.13858 din 17 octombrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Văzând adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea nr. 24409 din 10 octombrie 2017,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.13518 din 10 octombrie 2017 și nr.25365 din 19
octombrie 2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.14029 din 19 octombrie 2019;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.169, alin.(3), lit.a). din Legea privind
reforma în domeniul sănătăţii, nr. 95/2016, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului
Ministrului Sănătăţii Publice nr.1224/2010, privind asistenţa medicală spitalicească precum și ale Ordinului
Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1778/2006, privind aprobarea normativelor de personal, respectând încadrarea
în numărul maxim de posturi aprobat pentru anul 2017, precum și în cheltuielile de personal prevăzute în
bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2017;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I (1) Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, aprobat prin Anexa nr.2 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.62 din 31.03. 2017, modificat potrivit Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.132 din 30.06.2017, se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
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(2) Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea pentru personalul plătit de la Bugetul
de stat, prevăzut în Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.62 din 31.03.2017, modificat
potrivit Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.132 din 30.06.2017 se modifică și se
înlocuiește cu Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.II Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte din prezenta hotărâre.
Art.III Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Administraţie Locală, Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, precum
şi Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 31
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 242 din 30 octombrie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale
Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2017, la care
participă un număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, nr.14057/19.10.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.14058 din 19 octombrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Ţinând cont de adresa Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea nr.1355 din 21 septembrie 2017,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.12675 din data de 21 septembrie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administraţiei publice
locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă organigrama Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, potrivit anexei nr.1.
Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, potrivit anexei nr.2.
Art.3 Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Pe data adoptării prezentei, îşi încetează aplicabilitatea prevederile art.1 şi art.2 din Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.148 din 28 noiembrie 2013, privind aprobarea organigramei, statului de
funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, cu
modificările și completările ulterioare.
Art.5 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice, precum şi Serviciului Public
Judeţean de Pază Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un
număr de 19 voturi pentru, 13 voturi împotrivă, 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean Nicu Spiridon nu a
participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 243 din 30 octombrie 2017

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

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.29 din 27 februarie 2017, referitoare
la aprobarea unor măsuri de funcţionare a Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2017 la care participă
un număr de 33 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.14136 din 23 octombrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat la
nr.14137 din 23 octombrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea nr.1474 din 19 octombrie 2017,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.14043 din 19 octombrie 2017 şi 14043/R din 23
octombrie 2017 şi adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, nr.51177
din 18 septembrie 2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.12527 din 19 septembrie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi lit.”f” şi alin.(5) lit.’’a’’, pct.14 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.31 din Legea nr.98/2016
privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor nr.333/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale
Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.148 din 21 noiembrie 2013 privind aprobarea organigramei, statului de
funcţii și a regulamentului de organizare și funcţionare a Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.29 din 27 februarie 2017, referitoare la aprobarea unor
măsuri de funcţionare a Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.1 Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea asigură, prin achiziţie directă, în conformitate cu prevederile
art.31 din Legea nr.98/2016, privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile de pază
la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, la unele obiective de investiţii aparţinând domeniului public al Judeţului
Vâlcea şi la instituţii publice de interes judeţean, după cum urmează:
1.
Consiliul Judeţean Vâlcea
- 9 posturi;
2.
Centrul Militar Judeţean Vâlcea
- 5 posturi;
3.
Biblioteca Judeţeană ”Antim Ivireanul” Vâlcea
- 5 posturi;
4.
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea
- 5 posturi;
5.
Muzeul Judeţean ”Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea
- 10 posturi;
6.
Muzeul Memorial ”Nicolae Bălcescu”
- 4 posturi;
7.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
- 26 posturi;
8. Depozit deşeuri Drăgăşani
- 7 posturi;
9. Depozit deşeuri Călimăneşti
- 5 posturi.”
Art.II Pe data prezentei, încetează aplicabilitatea prevederilor art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.
29/27.02.2017, referitoare la aprobarea unor măsuri de funcţionare a Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea.
Art.III Pe data prezentei, încetează aplicabilitatea prevederilor alin.(2) şi alin.(3) ale art.5 din Hotărârile
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.138 din 30 iunie 2017, privind darea în administrare a Staţiei de sortare Râureni
către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităţilor din judeţul Vâlcea şi
nr.139 din 30 iunie 2017, privind darea în administrare a Staţiei de sortare Brezoi către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităţilor din judeţul Vâlcea.
Art.IV Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Programe şi Relaţii
Externe, Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, Centrului Militar Judeţean Vâlcea, Bibliotecii Judeţene
„Antim Ivireanul” Vâlcea, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, Muzeului Judeţean ”Aurelian
Sacerdoţeanu” Vâlcea, Muzeului Memorial ”Nicolae Bălcescu”, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia
pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 19 voturi
pentru, 13 voturi împotrivă, 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean Nicu Spiridon nu a participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 244 din 30 octombrie 2017

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

HOTĂRÂRE
privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ceaușu Antonie,
Director executiv adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
și Protecţia Copilului Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 30 octombrie 2017, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, nr.13052/29.09.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat
la nr. 13053 din 29 septembrie 2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa domnului Ceaușu Antonie înregistrată la Consiliul Judeţean sub nr.12526/19.092017,
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1) lit.”a” şi alin.(2) lit.”e” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.97 lit.a), precum și ale art.98 alin.(1) lit.d) și
alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se constată încetarea de drept a raportului de
serviciu al domnului Ceaușu Antonie, Director executiv adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
și Protecţia Copilului Vâlcea.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Vâlcea, Direcţiei Generale Administaţie
Locală – Biroul Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
precum și domnului Ceaușu Antonie în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 din Legea administraţiei
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
CONSTANTIN RĂDULESCU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 245 din 30 octombrie 2017

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2017, la care
participă un număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, nr.14010/19.10.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.14011 din 19 octombrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Ţinând cont de Hotărârea nr.28 din 18 septembrie 2017 a Colegiului Director al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.7
alin.(4) lit.”d” şi lit. ”g” din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1434/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi cele ale art.107 alin.(2) lit.”a” şi ”b” din Legea privind Statutul
funcţionarilor publici, nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1Se aprobă organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi ProtecţiaCopilului Vâlcea,potrivit anexei nr.I.
Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea, potrivit anexelor nr.II.1 şi II.2.
Art.3 Anexele nr.I, II.1 şi II.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.4 Pe data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.149 din 28 noiembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice, precum şi Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un
număr de 20 voturi pentru, 13 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 246 din 30 octombrie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind numirea Consiliului de Administraţie al Muzeului Memorial “Nicolae Bălcescu”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2017, la care
participă un număr de 33 consilieri judeţeni, din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, nr.13998/19.10.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 13999
din 19 octombrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Văzând procesul-verbal al comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.“f“ din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.27 din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice
nr.311/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.18 alin.(1) şi alin.(3) din Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Muzeului Memorial “Nicolae Bălcescu”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.158/31.07.2017 şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.37/30.01.2015, privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Muzeului Memorial “Nicolae Bălcescu”;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1Se numeşte Consiliul de Administraţie al Muzeului Memorial “Nicolae Bălcescu”, în următoareacomponenţă:
1. Chelcea Dumitru Antonie – manager – preşedinte,
cu un număr de 33 voturi pentru şi 0 împotrivă;
2. Săraru Ionuţ – muzeograf – membru,
cu un număr de 33 voturi pentru şi 0 împotrivă;
3. Grecu Cristian Gheorghe – reprezentantul societăţii civile – membru,
cu un număr de 23 voturi pentru şi 10 împotrivă;
4. Cătălin Predescu - profesor - reprezentantul Consiliului Judeţean Vâlcea – membru,
cu un număr de 31 voturi pentru şi 2 împotrivă;
Art.2 Pe data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.38/30.01.2015.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Muzeului Memorial “Nicolae Bălcescu”, persoanelor prevăzute la art.1, precum şi
domnului Dumitraşcu Gheorghe în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(5), coroborate cu cele ale art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 247 din 30 octombrie 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.16 din 31 ianuarie 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 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.13481 din 09 octombrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la
nr.13482 din 09 octombrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Vâlcea nr.696 din 06 septembrie 2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.11970 din 06
septembrie 2017, prin care se propune componenţa Consiliului administrativ al Centrului;
Vâzând procesul – verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”d” şi alin.(5), lit.”a”, pct.4 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.26, alin.(1),
lit.”a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008, privind managementul instituţiilor publice de
cultură, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.15, alin.(1), alin.(2) şi alin.(4) din Regulamentul
de Organizare şi Funcţionare a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.118 din 25 august 2009;
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 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.16 din 31 ianuarie 2017, privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul Administrativ şi numirea Consiliului
Administrativ al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, se
modifică în sensul înlocuirii domnului Sabin Lungoci cu domnul Alin Pavelescu, Manager – Preşedinte şi
va avea următorul cuprins:
„Art.2 Se numeşte Consiliului Administrativ al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, după cum urmează:
1. Alin Pavelescu
- Manager,
- Preşedinte
2. Constanţa Rada - Şef Serviciu Contabilitate, Resurse Umane, Administrative
- Membru
3. Dumitru Bărbuş
- Şef Serviciu Folclor, „Rapsodia Vâlceană”
- Membru
4. Vetuţa Ciocan
- Consilier judeţean,
- Membru
5. Elena Amalia Boari
- Şef Birou Cercetare,
- Secretar
valorioficare, metodologie”
Art.II Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Vâlcea, precum şi persoanelor prevăzute la art.I, 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, cu un număr de 27 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 1 buletin de vot a fost nul.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 248 din 30 octombrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind încetarea contractului de mandat al administratorului special
al debitoarei Societatea CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.14063 din 20 octombrie 2017;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.14064 din 20 octombrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de demisia domnului Prala Ștefan, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.13681
din 12 octombrie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.’’a’’ și alin.(2), lit.’’d’’ din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și art.2.034, alin.(1) din Codul
civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare și Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, ale art.11, lit.b) din Contractul de mandat, Anexă la Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.95 din 14 noiembrie 2016 privind mandatarea reprezentantului
acţionarului unic Judeţul Vâlcea, în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea “CET Govora” S.A.
Râmnicu Vâlcea, să desemneze administratorul special al debitoarei CET Govora S.A Râmnicu Vâlcea,
în cadrul procedurii insolvenţei și să semneze contractul de mandat al acestuia;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă încetarea contractului de mandat al administratorului special al debitoarei
Societatea ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, domnul Prală Ștefan.
Art.2 Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 95 din 14 noiembrie 2016, privind mandatarea
reprezentantului acţionarului unic Judeţul Vâlcea, în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea
“CET Govora” S.A. Râmnicu Vâlcea, să desemneze administratorul special al debitoarei CET Govora
S.A Râmnicu Vâlcea, în cadrul procedurii insolvenţei și să semneze contractul de mandat al acestuia își
încetează aplicabilitatea, la data adopării prezentei.
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 și Lichidare, în calitate de administrator judiciar al debitoarei
Societăţii ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală
a Acţionarilor la Societatea ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, precum și domnului Prală Ștefan, 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 32 voturi pentru,
0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 249 din 30 octombrie 2017

CONTRASEMNEZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea “CET Govora” S.A. Râmnicu Vâlcea, să desemneze administratorul
special al debitoarei CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în cadrul procedurii insolvenţei și să
semneze contractul de mandat al acestuia

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.14065 din 20 octombrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.14066 din 20 octombrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(2) lit.’’d’’ din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.5, pct.4 și pct.66, art.52 și
art.56, alin.(1) din Legea nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu
modificările și completările ulterioare, ale Codului civil, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare și cele ale art. 2, pct.2.2. lit. ’’o’’ și art.3 din Contractul de mandat, Anexă la Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.19 din 28 iulie 2016 privind desemnarea reprezentantului acţionarului unic
Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea “CET Govora” S.A. Râmnicu Vâlcea și
aprobarea Contractului de mandat al acestuia;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se mandatează reprezentantul acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, să îl desemneze pe domnul avocat Dinu
Constantinescu, ca administrator special al debitoarei ”CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea”, în cadrul
procedurii insolvenţei.
Art.2 Se aprobă contractul de mandat al administratorului special al debitoarei ”CET Govora S.A.
Râmnicu Vâlcea”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă cuantumul indemnizaţiei administratorului special al debitoarei ”CET Govora S.A.
Râmnicu Vâlcea”, la nivelul indemnizaţiei lunare pentru funcţia de vicepreședinte al consiliului judeţean,
potrivit poziţiei nr. 2 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.146 din 31 iulie 2017, privind
stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice și contractuale din cadrul familiei
ocupaţionale ,,Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea,
în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 Sumele necesare pentru plata indemnizaţiei lunare a administratorului special al Societăţii ’’CET
Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea vor fi alocate din bugetul propriu al Judeţului Vâlcea, pe anul 2017.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Euro Insol – Societate
Profesională de Reorganizare și Lichidare, în calitate de administrator judiciar al debitoarei
Societăţii ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală
a Acţionarilor la Societatea ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, precum și persoanei prevăzute la art.1,
în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
La votarea art.1 au fost prezenţi 32 de consilieri judeţeni, iar mandatarea reprezentantului
acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ’’CET Govora’’ S.A.
Râmnicu Vâlcea să desemneze administratorul special al debitoarei ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea,
s-a adoptat prin vot secret cu respectarea prevederilor art.45, alin.(5), coroborate cu prevederile art.98
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
cu un număr de 30 voturi pentru, 2 voturi împotrivă.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 250 din 30 octombrie 2017
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DISPOZIŢII

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
extraordinară în data de 3 octombrie 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 3 octombrie
2017, ora 10.00, care se va desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”,
situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei,
urmărind pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 629 din 2 octombrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii a trei autorizaţii de construire

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr.13102 din 02.10.2017, prin care se
propune prelungirea valabilităţii a trei autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art. 7, alin 7 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 prelungeşte valabilitatea a trei autorizaţii de construire, prevăzute în anexa, care face
parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta
dispoziţie Arhitectului – şef al judeţului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 630 din 2 octombrie 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii a două certificate de urbanism

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr. 13837 din
17.10.2017, prin care se propune prelungirea valabilităţii a două certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 40 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50 / 1991,
republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările
ulterioare, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 ;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea certificatelor 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,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 646 din 18 octombrie 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.13891 din
16.10.2017, 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, 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 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
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 647 din 18 octombrie 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.13934 din
18.10.2017, prin care se propune emiterea a două certificate de urbanism;
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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 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
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 649 din 19 octombrie 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.14027 din
19.10.2017, 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, 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 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
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 650 din 19 octombrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară
în data de 30 octombrie 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 octombrie 2017, ora 1000,
care se va desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenţa dispoziţie.
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Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei,
urmărind pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

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

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 652 din 23 octombrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei ŞOARECE LUMINIŢA-MIHAELA în OANCEA

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, nr.6037 din
13.10.2017, prin care se propune admiterea cererii doamnei Şoarece Luminiţa-Mihaela, de schimbare,
pe cale administrativă, a numelui său de familie din Şoarece în Oancea, motivând că actualul nume de
familie produce ilaritate;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie
în termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările
ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”a” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind
dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi
cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Şoarece Luminiţa-Mihaela, domiciliată în oraşul Brezoi, str.Unirii,
bl.M4, sc.A, et.1, ap.3, judeţul Vâlcea, tată Petre şi mamă Ioana, născută în oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea,
la data de 30 iulie 1973, CNP 2730730380883, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă,
din Şoarece în Oancea, urmând să poarte în viitor numele de familie OANCEA şi prenumele
LUMINIŢA-MIHAELA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
dispoziţie Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie
Primăriei Oraşului Brezoi, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi va elibera un
exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 661 din 25 octombrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei POPESCU ANDREEA în ANCULETE

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6039
din 18.10.2017, prin care se propune admiterea cererii doamnei Popescu Andreea, de schimbare pe cale
administrativă, a numelui de familie din Popescu în Anculete, motivând că petenta dorește să poarte
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același nume de familie cu cel al mamei sale, care în urma divorţului, a revenit la numele de familie purtat
anterior căsătoriei;
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."f" din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind
dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare, cele ale art.91, alin.(1), lit."d" şi alin.(5), lit."a", pct.11, precum şi
cele ale art.104, alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite cererea doamnei Popescu Andreea, domiciliată în orașul Bălcești, satul Gorunești,
str.Gorunești, nr.372, judeţul Vâlcea, tată Marian şi mamă Silvia, născută în municipiul Craiova, judeţul
Dolj, la data de 18 iulie 1999, CNP 2990718160030 şi se schimbă numele acesteia din Popescu în
Anculete, urmând să poarte în viitor numele de familie ANCULETE şi prenumele ANDREEA.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie,
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie
Primăriei Orașului Bălcești, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta, și îi va elibera
acesteia un exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 662 din 25.10.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei CATRINOIU ALINA - MAGDALENA în MINCULESCU

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la
nr.6038 din 18. 10. 2017, prin care se propune admiterea cererii doamnei Catrinoiu Alina - Magdalena de
schimbare pe cale administrativă, a numelui de familie din Catrinoiu în Minculescu deoarece petenta
dorește să revină la numele de familie dobândit la naștere, întrucât în urma divorţului a rămas cu numele
de familie din prima căsătorie.
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 Catrinoiu Alina - Magdalena, domiciliată în municipiul Râmnicu
Vâlcea, Bld. Pandurilor, nr.1, bl.A5, sc.B, ap.36, judeţul Vâlcea, tată Raul - Dumitru şi mamă Sarmiza Elisabeta, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 06 iunie 1964, CNP
2640606384184 şi se schimbă numele acesteia din Catrinoiu în Minculescu, urmând să poarte în viitor
numele de familie MINCULESCU și prenumele ALINA – MAGDALENA.
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Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie,
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie
Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta și îi va elibera un
exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 663 din 25.10.2017

ANEXE

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la dispoziţia nr. 629 din 02.10.2017

ORDINEA DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 3 octombrie 2017, ora 1000
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 51/31.03.2017;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Consolidarea și reabilitarea energetică a Centrului de
Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaț iei tehnico-economice, faza D.A.L.I. și a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiț ii ”Consolidarea și reabilitarea energetică a
Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca”;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județ ean Vâlcea nr. 208 din 25.09.2017;
5. Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local, pentru finanţarea
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2017;
6. Proiect de hotărâre privind Rectificarea Bugetului propriu al Judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de
investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi a Bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă
Vâlcea, pe anul 2017.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la Dispoziţia nr. 630 din 02.10.2017

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire eliberate pentru executare de lucrări, a căror valabilitate
urmează a se prelungi
Nr.
crt.

Nr.
autorizație
Data
eliberării

Solicitant

Denumirea lucrării

1

2

3

4

1

2/26.01.2016

Ministerul pentru
Societatea
Informatională prin
mandatar Telekom
România Mobile
Communicațions S.A

2

40/17.11.2016

3

9/12.05.2016

Valoare

Localitate

Durata de
prelungire

5

6

7

"Proiectul ro-net construirea unei
infrastructuri
naționale de
broadband în zonele
defavorizate localitatea Slăvitești"

201.499,01
lei

Comuna
Sirineasa,
Comuna
Popești,
judeţul
Vâlcea

12 luni

Ministerul pentru
Societatea
Informatională prin
mandatar Telekom
România Mobile
Communicațions S.A

"Proiectul ro-net construirea unei
infrastructuri
naționale de
broadband în zonele
defavorizate localitatea Valea
Babei"

559.046,60
lei

Comuna
Runcu,
Comuna
Dăești,
judeţul
Vâlcea

12 luni

Ministerul pentru
Societatea
Informatională prin
mandatar Telekom
România Mobile
Communicațions S.

"Proiectul ro-net construirea unei
infrastructuri
naționale de
broadband în zonele
defavorizate localitatea Cățetu"

273.955,08
lei

Comuna
Măciuca,
Comuna
Fârtățești,
judeţul
Vâlcea

12 luni

ARHITECT ȘEF,
cu delegație
Elena Dana PETRESCU
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la Dispoziţia nr. 646 din 18.10.2017
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism emise, a căror valabilitate urmează a se prelungi

Nr. .... din ... interval: 75 – 76 din 2016
Nr.
crt.

Nr. CU
Data eliberării

Solicitant

Denumirea lucrării

Localitatea

Durata de
prelungire

1

2

3

4

5

6

1.

75
28.10.2016

S.C. CONPET
SA Ploiești prin
S.C.
PETROSTAR
SA

Dezafectare conductă de
țiței O103/4 ” Mădulari
-Botorani, în zona DN 67B
Drăgășani–Tg. Cărbunești,
localitatea Gușoeni și loc
Măciuca, județul Vâlcea, pe
o lungime de circa 2250m
37

Gușoeni,
Măciuca

12 luni

2.

76
28.10.2016

S.C. CONPET
SA Ploiești prin
S.C.
PETROSTAR
SA

12 luni

Înlocuire conductă de țiței
Gușoeni,
O103/4 ” Mădulari -Botorani,
Măciuca
în zona DN 67B Drăgășani –
Tg. Cărbunești, localitatea
Gușoeni și localitatea
Măciuca, județul Vâlcea, pe
o lungime de circa 2250m
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la Dispoziţia nr. 647 din 18.10.2017
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din _____ interval: 99 – 100
Nr.
Solicitant
Adresa
Denumirea Amplasament Valabilitate
Avize și acorduri de
crt.
solicitant
lucrării
certificat de amplasament solicitate prin
urbanism
certificatul de urbanism
1

2

3

4

5

6

7

Regularizare
pârâu
Luncavăț și
afluenți,
sector
Vaideeni Popești,
județul Vâlcea

Comunele:

24 luni

- Protecția mediului
- Aviz de Gospodărire a
Apelor;
- Aviz Garda Forestieră
Vâlcea pentru defrișări pe
albia râului Luncavăț
- Aviz administratori drumuri
de acces la amplasamente;
- Acordul proprietarilor de
terenuri afectați de lucrările
de regularizare și drumuri
tehnologice propuse (după
caz), exprimat în formă
autentică;
- Studiu Geotehnic ;
- Referat verificator proiect
conform Legii nr.10/1995
privind calitatea în
construcţii, republicată;
- Plan de încadrare în zonă
și plan de situație pe suport
topografic vizat la Oficiul de
Cadastru și Publicitate
Imobiliară Vâlcea.

100 Administrația Râmnicu
Regularizare
Vâlcea,
pârâu Otăsău
Națională
pe sectorul
Județul
Apele
Vâlcea,
Bărbătești Române Strada
Frâncești, jud.
Administrația
Remus
Vâlcea
Bazinală de
Bellu, Nr. 6
Apă Olt

Comunele:

24 luni

- Protecția mediului;
- Aviz de Gospodărire a
Apelor;
- Aviz Garda Forestieră
Vâlcea pentru defrișări pe
albia râului Otăsău;
- Aviz administratori rețele
apă și canalizare din
comunele Pietrari și
Bărbătești;
- Aviz administratori drumuri
de acces la amplasamente;
- Acordul proprietarile de
terenuri afectați de lucrările

99 Administrația Râmnicu
Vâlcea,
Națională
Județul
Apele
Vâlcea,
Române Strada
Administrația
Remus
Bazinală de
Bellu, Nr. 6
Apă Olt

Măldărești,
Otesani,
Popesti

Fîrtățești,
Pausesti,
Pietrari,
Bărbătești
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de regularizare și drumuri
tehnologice propuse (după
caz), exprimat în formă
autentică;
- Studiu Geotehnic ;
- Referat verificator proiect
conform Legii nr.10/1995
privind calitatea în
construcţii, republicată;
- Plan de încadrare în zonă
și plan de situație pe suport
topografic vizat la Oficiul de
Cadastru și Publicitate
Imobiliară Vâlcea.
ARHITECT ȘEF,
cu delegație
Elena Dana PETRESCU
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la Dispoziţia nr. 649 din 19.10.2017
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din _____ interval: 101 – 102
Nr. Solicitant
Adresa
Denumirea Amplasament Valabilitate
Avize și acorduri de
crt.
solicitant
lucrării
certificat de amplasament solicitate prin
urbanism
certificatul de urbanism
1
95

2

3

4

5

Direcţia
Craiova,
,,Consolidare
Comuna
Regională
Judeţul
terasamente Popeşti, Satul
Drumuri şi Dolj, Calea
pe
Dăeşti
Poduri
Severinului,
D.N.65C
Craiova
Nr.17
Km.83+912 –
prin S.C.
83+960
Zet Expert
Tronson D.N.
Consult
65 cuprins între
S.R.L.,
km 83+765 84+000
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6

7

24 luni

- Protecţia mediului;
- Acord Inspectoratul
Județ ean în Construcț ii
Vâlcea ;
- Aviz Inspectoratul de Poliț ie
al Judeţului Vâlcea- Serviciul
Rutier ;
- Aviz Garda Forestieră
Râmnicu Vâlcea ;
- Expertiză tehnică;
- Studiu geotehnic verificat la
cerinţa 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 Direcția
Regională
Drumuri și
Poduri
Craiova
prin S.C.
Zet Expert
Consult
S.R.L.,

Craiova,
Județul Dolj,
Calea
Severinului,
Nr.17

,,Consolidare
Comuna
terasamente și
Popești, Satul
refacere parte
Dăești
carosabilă pe
D.N.65 C
Km.83+583 –
83+643''
Tronson cuprins
între km
83+553 –
83+765

24 luni

- Protecția mediului;
- Acord Inspectoratul
Județean în Construcții
Vâlcea ;
- Aviz Inspectoratul de
Poliție al Județului VâlceaServiciul Rutier ;
- Aviz Garda Forestieră
Râmnicu Vâlcea ;
- Expertiză tehnică;
- Studiu geotehnic verificat
la cerința Af. ;
- Referat verificator
conform Legii nr.10/1995,
privind calitatea în
construcţii, republicată ;
- Plan de încadrare în zonă
și plan de situație întocmit
pe suport topografic și
vizate la Oficiul de Cadastru
și Publicitate Imobiliară
Vâlcea;

PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la Dispoziţia nr. 650 din 19.10.2017
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din _____ interval: 103 – 104
Nr.
Solicitant
Adresa
Denumirea Amplasament Valabilitate
Avize și acorduri de
crt.
solicitant
lucrării
certificat de amplasament solicitate prin
urbanism
certificatul de urbanism
1

2

103 Direcția
Regională
Drumuri și
Poduri
Craiova prin
S.C. Zet
Expert
Consult
S.R.L.,

3
Craiova,
Județul
Dolj, Calea
Severinului,
Nr.17, Nr.
17

4

5

,, Consolidare Comuna
terasamente și Fîrtățești,
refacere parte Satul Dejoi
carosabilă pe
D.N.65C,
km.65+725 –
65+790 ''
Tronson
D.N.65C
cuprins între
km 65+720
-65+843
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6

7

24 luni

- Protecț ia mediului; alimentare cu energie
electrică; - telefonizare;
- Acord Inspectoratul
Județ ean în Construcț ii
Vâlcea ;
- Aviz Inspectoratul de
Poliț ie al Județ ului VâlceaServiciul Rutier ;
- Aviz Sistemul de
Gospodărire a Apelor
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
și plan de situaț ie întocmit
pe suport topografic și
vizate la Of de Cadastru și
Publicitate Imob Vâlcea

104 Direcția
Regională
Drumuri și
Poduri
Craiova prin
S.C. Zet
Expert
Consult
S.R.L.,

Craiova,
Județul
Dolj, Calea
Severinului,
Nr.17, Nr.
17

,, Consolidare Comuna
podeț și
Fîrtățești,
refacere parte Satul Dejoi
carosabilă pe
D.N.65C,
km.60+318 ''
Tronson
D.N.65C
cuprins între
km 60+238 60+370

24 luni

Protecț ia mediului; alimentare cu energie
electrică; - telefonizare;
- Acord Inspectoratul
Județ ean în Construcț ii
Vâlcea ;
- Aviz Inspectoratul de
Poliț ie al Județ ului VâlceaServiciul Rutier ;
- Sistemul de Gospodărire a
Apelor 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
și plan de situaț ie întocmit
pe suport topografic și
vizate la Oficiul de Cadastru
și Publicitate Imobiliară
Vâlcea;

ARHITECT ŞEF,
cu delegație
Elena Dana Petrescu
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la Dispoziţia nr. 652 din 23.10.2017

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea, din data de 30 octombrie 2017, ora 1000
1. Aprobarea procesului – verbal al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 25
septembrie 2017.
2. Aprobarea procesului – verbal al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 3
octombrie 2017.
3. Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul
Constantin Rãdulescu, de la ultima ședinţa ordinară și până în prezent.
4. Informare privind activitatea din trimestrul III 2017 a instituţiilor publice de cultură aflate sub
autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului reevaluării bunurilor aparţinând domeniului public
şi privat al Judeţului Vâlcea.
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al Judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de
investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral
din venituri proprii, precum şi a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene,
pe anul 2017.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul Judeţului Vâlcea a distribuţiei ”merelor”, în cadrul
Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative care însoţesc
distribuţia ”merelor” și distribuţia laptelui și produselor lactate în anul școlar 2017-2018.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 2
din 31 ianuarie 2017 şi a Anexei A la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 170 din 30 august 2017.
9. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor a S.C. "Parc Ind Vâlcea" S.A., să aprobe majorarea capitalului social al societăţii.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei
Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2017 şi estimarea principalilor indicatori
economico - financiari pe anii 2018 şi 2019.
11. Proiect de hotărâre privind instituirea de taxe speciale pentru funcţionarea Serviciului Public
Judeţean „Salvamont - Salvaspeo” Vâlcea.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului
Public Judeţean pentru Protecţia Plantelor Vâlcea.
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13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.
137/30.06.2017 privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri imobile și mobile aparţinând
staţiei de sortare Brezoi, realizată prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în
judeţul Vâlcea”.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.
136/30.06.2017 privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri imobile și mobile aparţinând
staţiei de sortare Râureni, Municipiul Râmnicu Vâlcea, realizată prin proiectul „Sistem de Management
Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Vâlcea”.
15. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Policlinicii cu Plată Râmnicu
Vâlcea, asupra unor spaţii situate în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian, nr.138, care
aparţin domeniului public al Judeţului Vâlcea.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.30 din 28 februarie
2013, cu modificările şi completările ulterioare.
17. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.103/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vâlcea,
cu modificările şi completările ulterioare.
18. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri şi darea acestora în
administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.
19. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Drăgoești-Olanu-Galicea- Faurecia
Budești”, operatorului de transport rutier, S.C. NICOLA SPEDITIONE S.R.L.
20. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Nicolae Bălcescu-Milcoiu-Faurecia
Budești”, operatorului de transport rutier, S.C. NICOLA SPEDITIONE S.R.L.
21. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Copăceni - Lăpușata - Lădești - Roești Popești - Șirineasa - Faurecia Budești”, operatorului de transport rutier, S.C. NICOLA SPEDITIONE
S.R.L.
22. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului “Anton
Pann” Râmnicu Vâlcea.
23. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public
Judeţean de Pază Vâlcea.
25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 29 din 27
februarie 2017, referitoare la aprobarea unor măsuri de funcţionare a Serviciului Public Judeţean de
Pază Vâlcea.
26. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ceauşu Antonie,
Director executiv adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.
28. Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului de Administraţie al Muzeului Memorial „Nicolae
Bălcescu”.
29. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.16 din
31 ianuarie 2017.
30. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de mandat al administratorului special al
debitoarei Societatea CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea.
31. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului acţionarului unic Judeţul Vâlcea în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea “CET GOVORA” S.A. Râmnicu Vâlcea, să desemneze
administratorul special al debitoarei CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în cadrul procedurii insolvenţei şi
să semneze contractul de mandat al acestuia.
32. Diverse.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
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