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Hotărârea nr. 108 din 12.07.2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.301 din 28 decembrie 2017
Hotărârea nr. 109 din 12.07.2018 privind încetarea calităţii de membru în Consiliul de administraţie al Regiei
Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea a domnului Florescu Ion
Hotărârea nr. 110 din 12.07.2018 privind aprobarea declanşării procedurii de selecţie pentru un membru în
Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea precum şi aprobarea
Scrisorii de aşteptări
Hotărârea nr. 111 din 12.07.2018 privind aprobarea constituirii comisiei de selecţie, a criteriilor de selecţie, a
profilului consiliului de administraţie, a profilulului candidatului şi a matricei aferente acestora pentru Regia
Autonoma Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea
Hotărârea nr. 112 din 30.07.2018 privind vacantarea locului de consilier judeţean al domnului Iliescu Marius
Cristian, ca urmare a încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului acestuia
Hotărârea nr. 113 din 30.07.2018 privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Popa
Claudiu, precum si cooptarea acestuia în Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism
Hotărârea nr. 114 din 30.07.2018 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr. 3 din 31 ianuarie 2018, privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local şi din
Fondul de Întretinere, Înlocuire şi Dezvoltare, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul
2018, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 115 din 30.07.2018 privind aprobarea asocierii Judeţului Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea
cu Municipiul Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea susţinerii
sportului de performanţa în cadrul competiţiilor sportive derulate de "Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea",
precum şi aprobarea modelului cadru al contractului de asociere
Hotărârea nr. 116 din 30.07.2018 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea în proiectul "Alternative for social support inspiring transformation", precum şi a
cheltuielilor de cofinanţare aferente contribuţiei proprii
Hotărârea nr. 117 din 30.07.2018 privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listelor
obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local
şi din împrumuturile interne, a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii,
a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, precum şi acordarea unei sume
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2018
Hotărârea nr. 118 din 30.07.2018 privind aprobarea produselor ce vor fi distribuite preşcolarilor şi elevilor de
pe raza judeţului Vâlcea, potrivit art.3 alin. (3) si alin.(4), şi a măsurilor educative aferente, conform art.4
alin(1), lit."c" din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, în anul scolar 2018-2019
Hotărârea nr. 119 din 30.07.2018 privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea de finanţare
nerambursabila, de la bugetul propriu al Judeţului Vâlcea, pentru programele, proiectele şi acţiunile
organizate în domeniul cultural
Hotărârea nr. 120 din 30.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea
Hotărârea nr. 121 din 30.07.2018 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene
de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea
Hotărârea nr. 122 din 30.07.2018 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public
Judeţean de Pază Vâlcea
Hotărârea nr. 123 din 30.07.2018 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome
Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea
Hotărârea nr. 124 din 30.07.2018 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii
Judeţene "Antim Ivireanul" Vâlcea
Hotărârea nr. 125 din 30.07.2018 privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate, în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28
decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 126 din 30.07.2018 privind darea în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea a unor
bunuri mobile, care aparţin domeniului privat al judeţului Vâlcea
Hotărârea nr. 127 din 30.07.2018 privind majorarea valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul
public al judeţului Vâlcea
Hotărârea nr. 128 din 30.07.2018 privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., să declanşeze o nouă procedură de selecţie
pentru membrii în Consiliul de Administraţie al societăţii
Hotărârea nr. 129 din 30.07.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 263 din 24 noiembrie
2017 referitoare la aprobarea proiectului "Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calităţii la nivelul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi al instituţiilor subordonate" şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia
Hotărârea nr. 130 din 30.07.2018 privind modificarea art. 1 alin.(1) punctele 5), 6) si 7) din Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 26 din 26 februarie 2018, privind stabilirea componenţei Colegiului Director al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
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HOTĂRÂRI
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea
nr. 301 din 28 decembrie 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.07.2018, la care participă
un număr de 25 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub
nr. 8718/3.07.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe
înregistrat la nr. 8719/3.07.2018;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) literele “a”, “b” şi “d” şi alin. (3) litera “f” şi art. 126 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8, alin. (1)
şi (3), lit. “a” din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, ale art. 44, alin.(1) din
Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 din
Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere:
 Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 301/28.12.2017 privind aprobarea aplicaţiei de
finanţare şi a documentelor suport pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la
nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia
de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa II”
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr.499/28.12.2017 privind aprobarea
documentaţiei pentru finanţarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul
Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de
mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa II”
 Solicitarea de clarificări în procesul de verificare administrativă şi de eligibilitate a proiectului
comunicată de Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Programe Europene, Infrastructură
Mare nr. 45640/CG/25.06.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea cu nr. 8608/25.06.2018;
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. I. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 301/28.12.2017 privind aprobarea
documentaţiei pentru finanţarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul
Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de
mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa II” se înlocuieşte cu Anexa la prezenta hotărâre.
Art. II. Art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 301/28.12.2017 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
“2. (1) Se aprobă alocarea sumei de 1.379.843,17 lei fără TVA pentru finanţarea cheltuielilor eligibile
ale proiectului menţionat, la care se adaugă TVA aferent contribuţiei proprii la cheltuielile eligibile.
(2) Din valoarea prevăzută la alin. (1), suma de 827.905,91 lei fără TVA va fi asigurată de Consiliul
Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea
nr. 499/28.12.2017.
(3) Diferenţa dintre valoarea de la alin. (1) şi cea de la alin. (2), respectiv 551.937,26 lei fără TVA, la
care se adaugă TVA aferent, reprezintă contribuţia proprie din cheltuielile eligibile corespunzătoare
reţelei primare aflată în proprietatea judeţului Vâlcea şi care este în sarcina Consiliului Judeţean Vâlcea.”
Art.III Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.301/28.12.2017 rămân nemodificate.
Art. IV Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea
precum şi S.C. CET GOVORA S.A. Rm. Vâlcea, pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei, şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2), lit. a) şi lit. d)
coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 25 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 108 din 12 iulie 2018

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 încetarea calităţii de membru în Consiliul de Administraţie
al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea a domnului Florescu Ion

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12 iulie 2018, la care
participă un număr de 25 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.8902 din 29 iunie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.8903 din 29 iunie 2018 ;
Ţinând cont de adresa Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea nr.1322 din 04 iunie
2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.7410 din 04 iunie 2018 şi cererea de demisie
formulată de domnul Florescu Ion, înregistrată la Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri
Vâlcea sub nr.1275 din 25 mai 2018;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’a’’ şi alin.(2) lit.’’d’’ din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.2 pct.3. lit.a) şi cele ale
art.5 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a
intreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.24 lit.a) din Contractul-cadru de
mandat, Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 205 din 30.09.2015, privind numirea
membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri 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 ia act de încetarea, prin demisie, a calităţii de membru în Consiliul de Administaţie al Regiei
Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea a domnului Florescu Ion.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri
şi Poduri Vâlcea, precum şi persoanei prevăzute la art.1, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 25
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.109 din 12 iulie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea declanşării procedurii de selecţie pentru un membru în Consiliul de
Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea
precum şi aprobarea Scrisorii de aşteptări

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12 iulie 2018, la care
participă un număr de 25 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.8526 din 22 iunie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la
nr.8527 din 22 iunie 2018;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2) lit.”d” din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3 pct.1 lit.a), art.5 alin.(5)
şi art.644, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Hotărârii Guvernului
nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă declanşarea procedurii de selecţie pentru un membru în Consiliul de Administraţie
la Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea.
Art.2 Se aprobă Scrisoarea de aşteptări la Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea,
potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 25
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 110 din 12 iulie 2018

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 constituirii comisiei de selecţie, a criteriilor de selecţie, a profilului
consiliului de administraţie, a profilului candidatului şi a matricei aferente acestora pentru Regia
Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12 iulie 2018, la care
participă un număr de 25 de consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.8528 din 22 iunie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la
nr.8529 din 22 iunie 2018;
Ţinând cont de procesul verbal al comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2) lit.”d” din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3 pct.1 lit.a) şi art.5
alin.(5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Hotărârii Guvernului
nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
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 constituirea comisiei de selecţie a unui membru în consiliul de administraţie al
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, în următoarea componenţă:
1. Doamna Mazilu Vasilica
cu un număr de 25 voturi pentru şi 0 voturi împotrivă
2. Domnul Lăstun Paul-Bogdan
cu un număr de 25 voturi pentru şi 0 voturi împotrivă
3. Domnul Tămaş Ioan Sebastian
cu un număr de 25 voturi pentru şi 0 voturi împotrivă
Art.2 Se aprobă criteriile de selecţie, profilul consiliului de administraţie, profilul candidatului şi
matricea aferentă acestora pentru Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea, potrivit
anexelor nr.1, nr.2 şi nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, precum şi
Comisiei de selecţie, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia
pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 şi art.98, coroborate cu cele
ale art.45 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
ulterioare, cu un nr. de 25 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 111 din 12 iulie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind vacantarea locului de consilier judeţean al domnului Iliescu Marius Cristian,
ca urmare a încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului acestuia

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 30 iulie 2018, la care participă un număr
de 29 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.
9802 din 16 iulie 2018;
Luând în considerare Referatul constatator, înregistrat la nr.9803 din 16 iulie 2018, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Ordinul Prefectului Judeţului Vâlcea nr.266 din 12 iulie 2018;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) lit. ’’f’’ din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 alin. (2) lit. ’’h1’’ şi alin. (3) şi art. 12 alin.(3) din Legea privind
Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile şi art. 59
alin.(2) lit. ’’h1’’, şi art.62 alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.169 din 31 august 2015;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se ia act de vacantarea locului consilierului judeţean Iliescu Marius Cristian, ca urmare a
constatării, prin Ordinul Prefectului Judeţului Vâlcea nr. 266 din 12 iulie 2018, a încetării de drept, înainte
de expirarea duratei normale, a mandatului acestuia.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre structurilor
funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Partidului Naţional Liberal – Organizaţia
Judeţeană Vâlcea, precum şi domnului Iliescu Marius Cristian, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 din Legea administraţiei
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 112 din 30 iulie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Popa Claudiu,
precum şi cooptarea acestuia în Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 30 iulie 2018, la care participă un număr
de 29 consilieri judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.9868 din 17 iulie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat
la nr.9869 din 17 iulie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Partidului Naţional Liberal, Organizaţia Judeţeană Vâlcea, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr. 9765 din 16 iulie 2018;
Ţinând cont de procesul-verbal al Comisiei de validare;
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În conformitate cu prevederile art. 31, art. 54 alin.(2), art. 90 şi art. 91 alin.(1) lit. ’’f’’, din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.100 alin.(33) din Legea
nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali şi ale art.26 alin.(1) şi alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean
Vâlcea, aprobat prin Hotărârea nr.169 din 31 august 2015;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Popa Claudiu, supleant pe lista de
candidaţi ai Partidului Naţional Liberal, Organizaţia Judeţeană Vâlcea, la alegerile pentru Consiliul
Judeţean Vâlcea din data de 05.062016.
Art.2 Domnul Popa Claudiu, consilier judeţean, se cooptează în Comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism.
Art.3 Anexa la Hotărârea nr.7 din 1 iulie 2016 privind aprobarea numărului şi componenţei comisiilor
de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea se modifică în mod corespunzător.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor
funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Partidului Naţional Liberal, Organizaţia
Judeţeană Vâlcea, precum şi domnului Popa Claudiu, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean Popa Claudiu nu a participat la vot.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr.113 din 30 iulie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 la
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2018, privind utilizarea unor sume
din Excedentul bugetului local şi din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare,
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2018,
cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iulie 2018 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 nr.9779/17 iulie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la
nr.9780 din 22 iulie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.58, alin.(1), lit.”a” din Legea
nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.198/2005, privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere,
înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază
de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.301 din 28 decembrie 2017, privind aprobarea
aplicaţiei de finanţare şi a documentelor suport pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare
urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la
legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa II”;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.I Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2018, privind
utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local şi din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare,
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2018, cu modificările şi completările
ulterioare, se înlocuieşte cu Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II Pe data adoptării prezentei, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.84 din 30 mai 2018.
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Art.III Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, 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,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.114 din 30 iulie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii Judeţului Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea
cu Municipiul Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea,
în vederea susţinerii sportului de performanţă în cadrul competiţiilor sportive
derulate de „Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea”, precum şi aprobarea
modelului cadru al contractului de asociere

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iulie 2018, la care participă un
număr de 28 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.9965 din 19 iulie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la
nr.9966 din 19 iulie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea nr.25304 din 12 iulie 2018, înregistrată la
Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.9659 din 12 iulie 2018;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.e) şi alin.(6) lit.c) din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.35
alin.(1) din Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă asocierea Judeţului Vâlcea prin Consiliului Judeţean Vâlcea cu Municipiul Râmnicu
Vâlcea prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea susţinerii sportului de performanţă
în cadrul competiţiilor sportive derulate de „Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea”.
Art.2 Se aprobă modelul cadrul al contractului de asociere, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu,
să semneze contractul de asociere.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice şi Primăriei Municipiului 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.98 coroborat cu art.45 alin.(2) lit.f)
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
cu un număr de 27 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean Dumitru
Marian nu a participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.115 din 30 iulie 2018

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea în proiectul „Alternative for social support inspiring transformation”,
precum şi a cheltuielilor de cofinanţare aferente contribuţiei proprii

Consiliul Judeţean Valcea, întrunit în sedinţa ordinară din data de 30.07.2018, la care participă un
număr de 30 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie.
Avand în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.
9648 din 12.07.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr.
9649 din 12.07.2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), lit. a), pet. 2 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr. 149/31.07.2015 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a
Judeţului Vâlcea pentru perioada 2015 - 2020; Acordul de finanţare nr.785710 - ASSIST REC-AG-2017/REC-RCHI-PROF-AG- 2017, încheiat cu Comisia Europeană;
În temeiul prevederilor 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 participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea în proiectul „Alternative for social support inspiring transformation” – ASSIST în scopul
implementării activităţilor şi atingerii indicatorilor de rezultat, în conformitate cu Acordul de finanţare nr.
785710 — ASSIST — REC-AG-2017/REC-RCHI-PROF-AG- 2017, încheiat cu Comisia Europeană.
(2) Valoarea totală a bugetului alocat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea, prin Acordul de finanţare, este de 53.104,49 euro, din care 42.483,59 euro finanţare UE (80%) şi
10.620,90 euro (49.510 lei) contribuţie proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului (20%), la care se
adaugă 5.000 lei cheltuieli neeligibile.
Art. 2 Se aprobă contribuţia proprie a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea la cofinanţarea proiectului ASSIST- 785710, în cuantum total de 54.510 lei, din care 49.510 lei
cheltuieli eligibile şi 5.000 lei cheltuieli neeligibile.
Art. 3 Contribuţia proprie la cofinanţarea proiectului, în cuantum de 54.510 lei, va fi asigurată din
bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.
Art. 4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, comunică prezenta hotărâre
către Direcţia Generală Economică şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea, pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45, alin.(2) lit.a), coroborate cu
cele ale art.98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 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,
Daniela CALIANU

Ramnicu Valcea
Nr. 116 din 30 iulie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listelor
obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea cu finanţare parţială sau integrală
de la bugetul local şi din împrumuturile interne, a Bugetelor unor instituţii publice
finanţate parţial sau integral din venituri proprii, a Programului lucrărilor de întreţinere
şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, precum şi acordarea unei sume din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iulie 2018, la care participă un
număr de 29 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.9383 din 18 iulie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la
nr.9384 din 18 iulie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
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În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit.”c” din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.5, alin.(2), art.19, alin.(2),
art.35, alin.(1) şi art.36, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.198/2005, privind constituirea,
alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a
infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea
Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.514/2018, privind
alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul
2018, pentru unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, ale Hotărârii Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.115 din 30 iulie 2018, privind aprobarea asocierii Judeţului Vâlcea prin Consiliul
Judeţean Vâlcea cu Municipiul Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, în
vederea susţinerii sportului de performanţă în cadrul competiţiilor sportive derulate de „Sport Club
Municipal Râmnicu Vâlcea”, precum şi aprobarea modelului cadru al contractului de asociere şi ale
Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 301 din 28 decembrie 2017, privind aprobarea aplicaţiei de
finanţare şi a documentelor suport pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la
nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislaţia de
mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa II”;
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 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.17 din 15 februarie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexelor nr.1 şi 2.
(2) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2018, privind rectificarea bugetului
propriu al judeţului Vâlcea, potrivit alin.(1) este prevăzută în anexele nr.2.1 – 2.10.
Art.2 (1) Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial
sau integral de la bugetul local, pe anul 2018, 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 2018, potrivit anexei nr.3.a.
(3) Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, cu finanţare din credite
bancare, pe anul 2018, potrivit anexei nr.4.
Art.3 (1) Suma de 200,00 mii lei, se alocă unităţii administrativ - teritoriale Municipiul Râmnicu
Vâlcea pentru realizarea obiectului contractului de asociere încheiat între Judeţul Vâlcea prin Consiliul
Judeţean Vâlcea şi Municipiul Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, în
vederea susţinerii sportului de performanţă în cadrul competiţiilor organizate de către „Sport Club
Municipal Râmnicu Vâlcea”.
(2) Primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de ordonator principal de credite, răspunde de
modul de utilizare a sumei prevăzute la alin.(1).
Art.4 (1) Suma de 40,00 mii lei se acordă din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului
Judeţean Vâlcea, pe anul 2018, unităţii administrativ - teritoriale Călimăneşti, pentru organizarea celei
de-a 50-a ediţii a Festivalului Naţional de Folclor „Cântecele Oltului”.
(2) Primarul Oraşului Călimăneşti, în calitate de ordonator principal de credite, răspunde de modul
de utilizare a sumei prevăzute la alin.(1).
Art.5 Se rectifică Bugetele unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe
anul 2018, potrivit anexelor nr.5 şi 6.
Art.6 Se rectifică Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul
2018, potrivit anexelor nr.7 şi 7.1 – 7.8.
Art.7 Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.10, 3, 3a, 4, 5, 6, 7 şi 7.1 – 7.8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Primăriei Oraşului Călimăneşti, Primăriei Municipiului Râmnicu 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 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 117 din 30 iulie 2018

NOTĂ: Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.10, 3, 3a, 4, 5, 6, 7 şi 7.1 – 7.8 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul
sedinte, secţiunea hotarari adoptate
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea produselor ce vor fi distribuite preşcolarilor şi elevilor
de pe raza judeţului Vâlcea, potrivit art.3 alin.(3) şi alin.(4) şi a măsurilor educative aferente,
conform art.4 alin.(1) lit. ”c” din Hotărârea Guvernului nr.640/2017, în anul şcolar 2018-2019

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iulie 2018, la care participă un
număr de 29 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.9385 din 09 iulie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.9386 din 09 iulie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresele Instituţiei Prefectului-Judeţul Vâlcea nr.5651 din 03.05.2018 şi a Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.70344/28.06.2018, înregistrate la Consiliul Judeţean
Vâlcea sub nr.5532/07.05.2018 şi respectiv, sub nr.6723/04.07.2018;
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. 4 şi art. 18 alin.(3) din Programul
pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în
anul şcolar 2017-2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.640/2017;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă produsele ce vor fi distribuite preşcolarilor şi elevilor de pe raza judeţului Vâlcea în
anul şcolar 2018-2019.
(2) Pe parcursul săptămânii, unui preşcolar/elev i se acordă gratuit 2 porţii de mere, 2 porţii de lapte,
o porţie de produse lactate şi 5 porţii de produse de panificaţie, cu încadrarea în sumele alocate cu
aceste destinaţii.
(3) Pentru asigurarea diversităţii, porţia de mere va fi însoţită de o porţie de biscuiţi şi/sau covrigi
uscaţi, iar porţia de lapte şi produse lactate va fi însoţită de corn şi/sau baton.
Art.2 (1) Se aprobă măsurile educative aferente Programului pentru şcoli al României, pentru anul
şcolar 2018-2019.
(2) Măsurile educative constau în organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe,
legume, lapte şi produse lactate sau de activităţi educative practice, organizarea de alte activităţi
extracurriculare şi extraşcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului naţional,
inclusiv curriculumului la decizia şcolii, respectiv în cadrul disciplinei opţionale Educaţie pentru sănătate.
(3) Măsurile educative se pot desfăşura independent sau integrat, oricare dintre ele putând include
sesiuni de degustare de fructe şi/sau legume proaspete şi/sau alte produse lactate care nu se distribuie.
Art.3 Implementarea măsurilor educative prevăzute la art.2 se va realiza de către Consiliul
Judeţean Vâlcea în colaborare cu Inspectoratul şcolar Judeţean Vâlcea, Direcţia de Sănătate Publică
Vâlcea şi Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vâlcea, conform prevederilor legale în vigoare.
Art.4 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, Inspectoratului Şcolar Judeţean
Vâlcea, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură Vâlcea, Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea,
Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Vâlcea, precum şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată 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 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 118 din 30 iulie 2018
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea de finanţare nerambursabilă,
de la bugetul propriu al Judeţului Vâlcea, pentru programele, proiectele şi acţiunile
organizate în domeniul cultural

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 30 iulie 2018, la care participă un număr de
29 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.3396 din 24 aprilie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.3397 din 24 aprilie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate art.91, alin.(1), lit.”d” şi lit.”f” şi alin.(5), lit.”a”, pct.4, lit.”b” din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006,
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3, alin.(1) şi alin.(2),
art.10 şi art.28 din Legea nr.350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii
nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, ale Ordonanţei
Guvernului nr.51/1998, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi
acţiunilor cultural, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Regulamentul referitor la acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul
propriu al Judeţului Vâlcea, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală precum şi şefului Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit. “a”, coroborate cu
cele ale art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.119 din 30 iulie 2018

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iulie 2018, la care participă un
număr de 29 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.9177 din 04 iulie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.9178 din 04 iulie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de Avizul Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date, nr.4421290 din data de 07 iunie 2018, înregistrat la Consiliul Judeţean
Vâlcea sub nr.4135/R din data de 08 iunie 2018;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi lit.”d” 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 şi completările ulterioare, ale art.9 din Ordonanţa Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, nr.84/2001, aprobată prin Legea
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nr.372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale art.7, alin.(1) şi alin.(2) din Legea
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 şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Vâlcea, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data adoptării prezentei, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr. 8 din 29 ianuarie 2014, privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea.
Art.3 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice, precum şi Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor 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 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.120 din 30 iulie 2018

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iulie 2018, la care participă un
număr de 29 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.5041 din 14 iunie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.5042 din 14 iunie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Văzând adresele Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea nr.1112 din 22 martie 2018
şi nr.1112/R din 11 aprilie 2018, înregistrate la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.4134 din 26 martie 2018
şi nr.4134/R din 12 aprilie 2018;
Luând în considerare Avizul Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date nr.4420949 din 18 mai 2018, înregistrat la Consiliul Judeţean Vâlcea sub
nr.5248/R din 23 mai 2018;
Ţinând cont de Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.29310, conexat cu 24124/2018,
înregistrat la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.5248/R din 14 iunie 2018;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă organigrama Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, prevăzută în anexa nr.1.
Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, prevăzut în anexa nr.2.
Art.3 Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Pe data prezentei, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.127 din 30 septembrie 2013, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, precum şi Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.121 din 30 iulie 2018

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

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

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iulie 2018, la care participă un
număr de 29 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.9149 din 04 iulie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală – Biroul
Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, înregistrat sub nr.9150 din 04 iulie 2018, precum şi
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea nr.6348 din 14 mai 2018, înregistrată la
Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.6575 din data de 16 mai 2018 şi a Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea
nr.675 din 18 iunie 2018, înregistrată la instituţia noastră sub nr.6575/R din data de 18 iunie 2018;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale pct.3 din Anexa la
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006,
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă organigrama 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 Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.243 din 30 octombrie 2017, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public
Judeţean de Pază Vâlcea.
Art.5 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Administraţie Locală, precum şi Serviciului Public Judeţean de Pază 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 28 voturi
pentru, 0 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,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.122 din 30 iulie 2018

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iulie 2018, la care participă un
număr de 29 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, nr.9840/17.07.2018;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.9841 din 17 iulie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Văzând adresa Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea nr.1742 din 10 iulie 2018,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.9532 din 11 iulie 2018;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.24, alin.(2), lit.”m” din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.159 din 31 iulie 2017;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă organigrama Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, prevăzută în
Anexa nr.1.
Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea,
prevăzut în Anexa nr.2.
Art.3 Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Pe data adoptării prezentei, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.86 din 27 aprilie 2017.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Administraţie Locală, Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, precum Regiei
Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.123 din 30 iulie 2018

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale
Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iulie 2018, la care participă un
număr de 29 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.9842 din 17.07. 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat
sub nr.9843 din 17.07.2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Bibliotecii Judeţene ” Antim Ivireanul” Vâlcea nr. 1836 din 11.07.2018, înregistrată la
Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.9582 din 11.07.2018;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă organigrama Bibliotecii Judeţene ”Antim Ivireanul„ Vâlcea, prevăzută în Anexa nr.1.
Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene ”Antim Ivireanul„ Vâlcea, prevăzut în Anexa nr.2.
Art.3 Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Pe data adoptării prezentei, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţea Vâlcea
nr.101 din 21.06.2018.
Art.5 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Administraţie Locală, Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, precum
şi Bibliotecii Judeţene ”Antim Ivireanul”, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 124 din 30 iulie 2018

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate, în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iulie 2018, la care participă un
număr de 29 consilieri judeţeni, din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr. 7947 din 06 iulie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.
7948 din 06 iulie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) lit.”d” şi alin. (5) lit. ”a” pct. 14, şi cele ale art.104 alin.(6)
lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu cele ale art.17 alin.(1) lit.”c” din Legea serviciilor de transport public local,
nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art. 4 lit.”e” şi art. 17 lit.”c”, lit.”d” şi lit. ”e”
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, precum şi cu cele ale art. 7 alin.(1)
şi alin.(2) din Legea privind transparenţa decizională în administraţia publică, nr.52/2003, republicată;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Programul de transport public judeţean prin curse regulate, în judeţul Vâlcea, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările
ulterioare, se actualizează, potrivit Anexelor nr.1 şi nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice şi Autorităţii Rutiere Române
-A.R.R. -Agenţia 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 28
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean Bobocea Gheorghe nu a
participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.125 din 30 iulie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind darea în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea,
a unor bunuri mobile care aparţin domeniului privat al judeţului Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iulie 2018, la care participă un
număr de 29 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.9354 din 09 iulie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.9355 din 09 iulie
2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
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Ţinând cont de procesele-verbale de recepţie nr. 9248 din 03.06.2015, nr.11851 din 10.07.2015,
nr.17743 din 08.10.2015, nr.17874 din 06.11.2015, nr.21617 din 03.12.2015, nr.23343 din 23.12.2015,
nr.23622 din 29.12.2018, nr.21784 din 07.12.2015 şi nr.23010 din 21.12.2015 şi de adresa Direcţiei
Generale Economice nr.7677 din 03.07.2018;
În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale art.867 şi art.868 din Codul civil;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se dau în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, unele bunuri mobile care
aparţin domeniului privat al judeţului Vâlcea, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexele nr.1,
nr.2 şi nr.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 (1) Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea va folosi bunurile mobile care aparţin domeniului
privat al judeţului Vâlcea, cu respectarea următoarelor condiţii:
1. Să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi permanenţă a echipamentelor;
2. Să utilizeze echipamentele conform scopului propus în vederea creşterii calităţii actului medical;
3. Să respecte condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind siguranţa în exploatare, protecţia
mediului, sănătatea şi securitatea muncii, protecţia personalului sanitar şi a pacienţilor;
4. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea are obligaţia să asigure şi să nominalizeze personalul medical
calificat pentru utilizarea aparaturii medicale predate precum şi instruirea permanentă a acestuia;
5. Personalul care va utiliza aparatura va respecta cu stricteţe instrucţiunile privind utilizarea şi
exploatarea echipamentului în concordanţa cu manualul şi instrucţiunile de utilizare ale producătorului şi
în concordanţă cu avizele primite de la autorităţile competente din România;
6. Riscurile privind protecţia mediului şi sănătatea şi securitatea muncii cad în sarcina Spitalului
Judeţean de Urgenţă Vâlcea;
7. Este interzisă închirierea sau asocierea cu alte persoane fizice sau juridice pentru exploatarea
echipamentelor medicale;
8. Se vor respecta cu stricteţe circuitele funcţionale şi utilizarea spaţiilor anume desemnate pentru
aparate, cu respectarea normelor legale în vigoare;
9. Întreţinerea şi exploatarea echipamentelor în regim de continuitate şi permanenţă va fi asigurată prin
menţinerea funcţionalităţii acestora 24 de ore zilnic, în conformitate cu specificaţiile tehnice;
10. Cheltuielile ocazionate cu întreţinerea, consumabilele, alte cheltuieli materiale, serviciile de asigurare
a bunurilor, reparaţiile sunt în sarcina Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, în calitate de utilizator;
11. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea răspunde de buna întreţinere şi funcţionalitate a
echipamentelor;
12. Să despăgubească proprietarul, potrivit legii, pentru pagubele pricinuite ca urmare a întreţinerii
necorespunzătoare a bunurilor date în administrare;
13. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea este obligat să solicite (pe cheltuială proprie) expertiza
tehnică de specialitate care să constate cauzele ce au determinat defectarea aparaturii.
(2) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească şi să dispună de aceste
bunuri în condiţiile actului de transmitere în administrare.
Art.3 Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de proprietar, are următoarele drepturi:
1. Să inspecteze bunurile precum şi modul în care este satisfăcut interesul public;
2. Să verifice modul în care se respectă condiţiile şi clauzele prevăzute în actul de dare în
administrare, de către utilizator;
3. Să modifice în mod unilateral partea reglementară a actului de dare în administrare, din motive
legate de interesul naţional sau local.
Art.4 (1) Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate privată 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 titularului dreptului de administrare la bunurile date în administrare;
4. În cazul în care interesul naţional sau local o impune;
5. Alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor
reglementate de lege.
(2) La data încetării folosirii bunurilor, titularul dreptului de administrare este obligat să le restituie în
deplină proprietate.
(3)Titularul dreptului de administrare este răspunzător de eventualele daune produse prin
nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act de transmitere.
Art.5 Apărarea în justiţie a dreptului de administrare a bunurilor prevăzute la art.1, revine titularului
dreptului de proprietate.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale Economice, precum şi Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, în
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vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consilului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) coroborate cu cele ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.126 din 30 iulie 2018

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind majorarea valorii de inventar a unui bun imobil,
aflat în domeniul public al judeţului Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 30 iulie 2018, la care participă un
număr de 29 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.9352 din 09 iulie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.9353 din 09 iulie
2018, 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 şi ale art.1, alin.(2), art.2, alin.(1) şi
art.6 din Legea contabilităţii nr.82/1991, 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 Se aprobă majorarea valorii de inventar a bunului „Spital nr. 1 cuplat cu Policlinica - poziţia
nr.535 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1362/2001, privind atestarea domeniului public al
judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea, având valoarea de
inventar de 18.956.400,00 lei potrivit fişei mijlocului fix, aflat în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în
administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, cu valoarea investiţiei efectuate, în sumă de
48.753.602,82 lei, având valoarea totală de 67.710.002,82 lei.
Art.2 Pe data prezentei hotărâri, 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 şi completările ulterioare.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Tehnice, precum şi Direcţiei Generale Economice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi
va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale
art. 98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.127 din 30 iulie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor
la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., să declanşeze o nouă procedura de selecţie
pentru membrii în Consiliul de Administraţie al societăţii

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iulie 2018, la care participă un
număr de 29 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.9691 din 13 iunie 2018;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la
nr.9692 din 13 iulie 2018, precum şi avizele comisiilor specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi lit.”f” din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.28 alin.(1) şi art. 29 alin.(3), alin.(7)
şi alin.(8) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.4, alin.(3) din Normele
metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi
pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri
necesare implementării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate potrivit Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului
nr.722/2016, ale art.2, pct.2.1, lit.”b” din Contractul de mandat al reprezentantului Judeţului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A.;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se mandatează reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., să declanşeze o nouă procedură de selecţie pentru membrii în Consiliul
de Administraţie al societăţii.
Art.2 Scrisoarea de aşteptări, profilele consiliului de administraţie şi al candidatului pentru poziţia de
membru în consiliul de administraţie al societăţii şi matricele aferente profilelor, aprobate prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.11 din 31.01.2018 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.76 din
27.04.2018, rămân valabile.
Art.3 Se menţine comisia de selecţie pentru membrii în Consiliul de administraţie la Societatea Parc
Ind Vâlcea S.A., aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.78 din 27.04.2018.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Societăţii Parc Ind Vâlcea S.A., reprezentantul Judeţului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., precum şi comisiei de selecţie 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 28
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean Oproaica Alexandru nu a
participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.128 din 30 iulie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 263 din 24 noiembrie 2017
referitoare la aprobarea proiectului ”Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calităţii la
nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al instituţiilor subordonate”
şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2018, la care participă un
număr de 29 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată la nr.
9.131 din 04.07.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr.
9.132 din 04.07.2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea de Guvern nr. 909/2014 privind aprobarea
Strategiei pentru Consolidarea Administraţiei Publice (SCAP) 2014 - 2020 şi constituirea Comitetului naţional
pentru coordonarea implementării SCAP 2014 - 2020; Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.
149/31.07.2015 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Vâlcea pentru
perioada 2015 – 2020; Contractul de finanţare nr. 135/13.06.2018, aferent proiectului ”Dezvoltarea unui sistem
unitar de management al calităţii la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al instituţiilor subordonate”;
În temeiul prevederilor 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 - Art. 2 şi art. 3, alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 263 din 24 noiembrie
2017 privind aprobarea proiectului ”Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calităţii la nivelul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi al instituţiilor subordonate” şi a cheltuielilor legate de implementarea
acestuia, se modifică după cum urmează:
a) Art. 2 va avea următorul cuprins: ”Se aprobă valoarea totală a proiectului Dezvoltarea unui
sistem unitar de management al calităţii la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al instituţiilor
subordonate, în cuantum de 644.813,50 lei (inclusiv TVA).”
b) Art. 3, alin. (1) va avea următorul cuprins: ”Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Judeţului
Vâlcea, în valoare totală de 32.313,50 lei, constând în achitarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în
valoare de 19.813,50 lei şi a contribuţiei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de
12.500,00 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului Dezvoltarea unui sistem unitar de management al
calităţii la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al instituţiilor subordonate.”
Art. II – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
tuturor direcţiilor din aparatul de specialitate, pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), lit. a), coroborat cu
art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
CONSTANTIN RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 129 din 30 Iulie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea art.1 alin.(1) punctele 3), 4), 5), 6) şi 7) din Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.26 din 26 februarie 2018, privind stabilirea componenţei Colegiului Director
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iulie 2018, la care participă un
număr de 29 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.9179 din 04 iulie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.9180
din 04 iulie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de procesul-verbal al comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1), lit.„d” şi alin.(5), lit.„a”, pct.2 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.12 alin.(1) şi
art.14 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului, prevăzut la Anexa nr.1, aprobat prin Hotărârea Guvernului privind regulamentele cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de
personal, nr.797/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.91 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, alineatul (1) punctele 3), 4), 5), 6) şi 7) din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.26 din 26 februarie 2018, privind stabilirea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea se modifică după cum urmează:
- păstrarea doar a funcţiilor publice de conducere de director executiv adjunct şi de director economic;
- domnul Bogdan-Paul Lăstun – Director General – Direcţia Generală Administraţie Locală, se înlocuieşte
cu doamna Ionela Bîcă – Director Executiv – Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea
cu un număr de 26 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, iar domnul consilier judeţean Nicu Spiridon nu a
participat la vot;
- doamna Vasilica Mazilu – Director General – Direcţia Generală Economică, se înlocuieşte cu
domnul Nicu Spiridon – Director General – Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea
cu un număr de 26 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, iar domnul consilier judeţean Nicu Spiridon nu
a participat la vot;
- domnul Ioan Sebastian Tămaş – Director Executiv – Direcţia Tehnică, se înlocuieşte cu domnul
Sabin Dragnea – Director – Centrul de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti
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cu un număr de 26 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, iar domnul consilier judeţean Nicu Spiridon nu a
participat la vot;
Art.II Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Tehnice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Judeţene de Evidenţă
a Persoanelor Vâlcea, Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, Centrului de Asistenţă Medico – Socială
Lădeşti, 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.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 130 din 30 iulie 2018

DISPOZIŢII
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
extraordinară în data de 12 iulie 2018, 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 12 iulie 2018, ora 1000,
care se va desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei,
urmărind pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 368 din 10.07.2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 9646 din
12.07.2018, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
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DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 382 din 13.07.2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr. 9875 din
17.07.2018, prin care se propune prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 40 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991,
republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 ;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea certificatului de urbanism prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 387 din 17.07.2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 9854 din
17.07.2018, prin care se propune emiterea unei autorizaţii de construire;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a), pct.1, precum şi ale art.7 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire, prevăzută în anexă, care face parte integrantă din
prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 388 din 17.07.2018
22

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea,
în şedinţă ordinară, în data de 30 iulie 2018, 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 iulie 2018, ora 1000,
care se va desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie.
Art.3.Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei,
urmărind pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 398 din 24.07.2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.10437 din
30.07.2018, prin care se propune emiterea unei autorizaţii de construire;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) şi art.7 alin.(1) din Legea privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire, prevăzută în anexa care face parte integrantă din
prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 410 din 30.07.2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 10479 din
30.07.2018, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 411 din 30.07.2018

ANEXE

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la Dispoziţia nr. 368 din 10.07.2018

ORDINEA DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 12 iulie 2018, ora 1000
1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.
301 din 28 decembrie 2017.
2. Proiect de hotărâre privind încetarea calităţii de membru în Consiliul de administraţie al Regiei
Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea a domnului Florescu Ion.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurii de selecţie pentru un membru în
consiliul de administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, precum şi
aprobarea Scrisorii de aşteptări.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei de selecţie, a criteriilor de selecţie, a
profilului consiliului de administraţie, a profilului candidatului şi a matricei aferente acestora pentru Regia
Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 382 din 13.07.2018

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: 18 – 18
Nr. Solicitant
crt.
1

2

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

Adresa
solicitant
3
Municipiul
Craiova,
cod poştal
200768,
strada
Calea
Severinul
ui, nr. 17

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificat
urbanism

4

5

6

1.Desfiinţare pod Comuna
existent pe D.N. Mihăești, sat
64 km 103 +887 Stupărei
peste râul
Govora;
2.Construire ”Pod
pe D.N. 64 km
103+887 peste
râul Govora”.

24 luni

Preşedinte,
Constantin RĂDULESCU
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Avize și acorduri de
amplasament solicitate prin
certificatul de urbanism
7
-Agenţia judeţeană pentru
protecţia mediului;
-Aviz
Sistemul
de
Gospodărire
a
Apelor
Vâlcea;-Aviz Inspectoratul de
Poliţie
al
Judeţului
Vâlcea–Serviciul
Rutier;
-Acord Inspectoratul Judeţean
în Construcţii Vâlcea; -Aviz
Administratori reţele (electrice,
apă potabilă, telecomunicaţii),
dacă se realizează lucrări în
zonele de siguranţă și/sau de
protecţie a acestora; -Raport
de expertiză tehnică pentru
lucrări de intervenţii la
construcţiile existente potrivit
prevederilor art. 22. lit h)
coroborat cu prevederile art.
18.- (2) din Legea nr.10/1995
privind calitatea în construcţii,
republicată; -Studiu Geotehnic
verificat la cerinţa Af; Studiu
Hidrologic; -Referatele de
verificare a documentaţiei
privind asigurarea cerinţelor
esenţiale de calitate în
construcţii,
corespunzător
categoriei de importanţă a
construcţiei, conform Legii
nr.10/1995;
-Plan
de
încadrare în zonă și plan de
situaţie pe suport topografic
vizat la Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Vâlcea.

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 387 din 31.07.2018

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism emise, a căror valabilitate urmează a se prelungi
Nr. .... din ... interval: 89 din 2017
Nr.
crt.

Nr. CU
Data
eliberării

Solicitant

Denumirea lucrării

Localitatea

Durata de
prelungire

1

2

3

4

5

6

89/9404
31.07.2017

S.C. ORANGE
ROMANIA S.A. prin
S.C.
ELECTROGRUP
S.A

Conectare site-uri
CR0029, CR0167,
CR0103 cu cablu
fibră optică în judeţul
Vâlcea

municipiul Drăgășani,
orașul Bălcești și
comunele: Sutești,
Creţeni, Gușoeni,
Măciuca, Fîrtăţești și
Valea Mare

1.

12 luni

PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 388 din 17.07.2018

LISTA
cuprinzând autorizaț iile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din ____ interval: 4 – 4
Nr. Solicitant Adresa solicitant
crt.
1

2

3

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

4

5

1 Ene Ion și Comuna
Extindere reţea apă
Ene
Păușești –
potabilă și
Maria;
Măglași, Str.
branșament;
Poligonului nr.2;

9296,63

Amplasament
6
Comunele
Vlădești și
Păușești Măglași;

Durată de
execuţie

Observaţii

7

8

30 zile

PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la Dispoziţia nr. 398 din 24.07.2018

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 30 iulie 2018, ora 1000
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 21
iunie 2018.
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de
12 iulie 2018.
3. Informare privind activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul
Constantin Rădulescu, de la ultima şedinţă ordinară şi până în prezent.
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4. Informare privind activitatea din trimestrul II 2018 a instituţiilor publice de cultură aflate sub
autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea.
5. Proiect de hotărâre privind vacantarea locului de consilier judeţean al domnului Iliescu Marius
Cristian, ca urmare a încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului acestuia.
6. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Popa Claudiu,
precum şi cooptarea acestuia în Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2018, privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local şi
din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe
anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea
cu Municipiul Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea susţinerii
sportului de performanţă în cadrul competiţiilor sportive derulate de “Sport Club Municipal Râmnicu
Vâlcea”, precum şi aprobarea modelului cadru al contractului de asociere.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea în proiectul "Alternative for social support inspiring transformation”, precum şi a
cheltuielilor de cofinanţare aferente contribuţiei proprii.
10. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listelor obiectivelor de
investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local şi din
imprumuturile interne, a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, a
Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, precum şi acordarea unei sume din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2018.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea produselor ce vor fi distribuite preşcolarilor şi elevilor de
pe raza judeţului Vâlcea, potrivit art.3 alin.(3) şi alin. (4), şi a măsurilor educative aferente, conform art.4
alin(1), lit.’’c,, din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, în anul şcolar 2018-2019.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea de finanţare
nerambursabilă, de la bugetul propriu al Judeţului Vâlcea, pentru programele, proiectele şi acţiunile
organizate în domeniul cultural.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene
de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public
Judeţean de Pază Vâlcea.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome
Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii
Judeţene ‘‘ Antim Ivireanul ’’ Vâlcea.
18. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate, în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28
decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.
19. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea a unor
bunuri mobile, care aparţin domeniului privat al judeţului Vâlcea.
20. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul
public al judeţului Vâlcea.
21. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA, să declanşeze o nouă procedură de selecţie
pentru membrii în Consiliul de Administraţie al societăţii.
22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 263 din 24
noiembrie 2017 referitoare la aprobarea proiectului ”Dezvoltarea unui sistem unitar de management al
calităţii la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi al instituţiilor subordonate” şi a cheltuielilor legate de
implementarea acestuia.
23. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 alin.(1) punctele 5), 6) şi 7) din Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 26 din 26 februarie 2018, privind stabilirea componenţei Colegiului
Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.
24. Diverse.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin Rădulescu
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Anexa la Dispoziţia nr. 410 din 30.07.2018

LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din .... interval: 05 – 05
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

1. Administraţia
Naţională
,,Apele
Române"Administraţia
Bazinală de
Apă Olt

Municipiul
Râmnicu
Vâlcea,
strada.
Remus
Bellu nr. 6

Regularizar 6.548.621,5 Comunele
e pârâu
0
Măldărești,
Luncavăţ
Oteșani și
și afluenţi,
Popești
sector
VaideeniPopeşti,
judeţul
Vâlcea

Durată Valabilitat Observaţii
execuţie e
autorizaţie
construire
7

8

48 luni

12 luni

9

Arhitect Şef,
Elena Dana Petrescu
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 411 din 30.08.2018

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: 19 – 19
Nr. Solicitant
crt.
1

2

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

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

3

4

Municipiul
Craiova,
cod poştal
200768,
strada
Calea
Severinului,
nr. 17

Amplasament Valabilitate
certificat
urbanism
5

Amenajare Orașul
intersecţie
Călimănești
cu sens
giratoriu DN
7 km
197+900
intersecţie
cu DN 7CC
km 7+734
(Centura
Călimănești)
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6

24 luni

Avize și acorduri de
amplasament solicitate prin
certificatul de urbanism
7
-Agenţia judeţeană pentru
protecţia mediului;
Aviz Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Vâlcea – Serviciul
Rutier; - Acord Inspectoratul
Judeţean în Construcţii Vâlcea
pentru intervenţii la construcţii
existente; - Aviz Administratori
reţele utilităţi (energie electrică,
apă potabilă, telecomunicaţii),
dacă se realizează lucrări în
zonele de siguranţă și / sau
protecţie a acestora; - Aviz S.C.
Hidroelectrica S.A. pentru
realizare lucrări în zona de
siguranţă / protecţie a
construcţiilor hidrotehnice;
-Referatele de verificare a
documentaţiei privind
asigurarea cerinţelor esenţiale
de calitate în construcţii,
corespunzător categoriei de
importanţă a construcţiei,
conform Legii nr.10/1995; -Plan

de încadrare în zonă și plan de
situaţie pe suport topografic
vizat la Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Vâlcea.

Preşedinte,
Constantin RĂDULESCU
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