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HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 61 din 27.04.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. PRELCET
S.A. Râmnicu Vâlcea
Hotărârea nr. 62 din 27.04.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Expo-Nord
Oltenia S.A.
Hotărârea nr.63/27.04.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C.Parc Ind Vâlcea SA
Hotărârea nr. 64 din 27.04.2018 privind Rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de
investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral
din venituri proprii, pe anul 2018
Hotărârea nr. 65 din 27.04.2018 privind aprobarea plăţii cotizaţiilor Consiliului Judeţean Vâlcea pentru anul 2018 către
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România şi Asociaţia
Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică
Hotărârea nr. 66 din 27.04.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi contribuţia lunară datorată
Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti de beneficiarii serviciilor medico-sociale şi/sau de susţinătorii legali ai
acestora pentru anul 2018
Hotărârea nr. 67 din 27.04.2018 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr. 57 din 31 martie 2017, referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului
de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti
Hotărârea nr. 68 din 27.04.2018 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului de Asistenţă
Medico–Socială Lădeşti
Hotărârea nr. 69 din 27.04.2018 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de
Urgenţă Vâlcea
Hotărârea nr. 70 din 27.04.2018 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. 71 din 27.04.2018 privind modificarea, până la data de 01.11.2018, a configuraţiei traseelor judeţene
nr. 004, 012, 013, 022, 040, 059 şi 060 cuprinse în Programul 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. 72 din 27.04.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice, faza: „Documentaţie de
avizare a lucrărilor de intervenţie” şi a indicatorilor tehnico–economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare şi
modernizare DJ 658 Gura Văii - Malu Vârtop - Hotarele - Muereasca - Găvăneşti - Mănăstirea Frăsinei, km 0+000 13+400", judeţul Vâlcea
Hotărârea nr. 73 din 27.04.2018 privind asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se
finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare şi
modernizare DJ 658 Gura Văii - Malu Vârtop - Hotarele - Muereasca - Găvăneşti - Mănăstirea Frăsinei, km 0+000 13+400", judeţul Vâlcea
Hotărârea nr. 74 din 27.04.2018 privind aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale membrilor Consiliului de
Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2018
Hotărârea nr. 75 din 27.04.2018 privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea Expo-Nord Oltenia S.A, să declanşeze o nouă procedură de selecţie pentru membrii în
Consiliul de Administraţie al societăţii
Hotărârea nr. 76 din 27.04.2018 privind aprobarea de către Autoritatea publică tutelară a criteriilor de selecţie, a
profilului candidatului, profilului consiliului, a matricelor aferente profilului candidatului şi profilului consiliului pentru
membrii consiliului de administraţie la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A.
Hotărârea nr. 77 din 27.04.2018 privind constituirea comisiei de selecţie pentru membrii în Consiliul de administraţie
la Societatea Expo Nord-Oltenia S.A.
Hotărârea nr. 78 din 27.04.2018 privind constituirea comisiei de selecţie pentru 4 membri în Consiliul de
Administraţie la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A.
Hotărârea nr.79 din 27.04.2018 privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea

DISPOZIŢII

Dispoziţia nr. 263 din 03.04.2018 privind emiterea unei autorizaţii de construire
Dispoziţia nr. 274 din 17.04.2018 privind emiterea unui certificat de urbanism
Dispoziţia nr. 280 din 18.04.2018 privind emiterea unui certificat de urbanism
Dispoziţia nr. 282din 20.04.2018 privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea în şedinţă ordinară în data de
27.04.2018
Dispoziţia nr. 283 din 23.04.2018 privind prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism
Dispoziţia nr. 286 din 25.04.2018 privind schimbarea, pe care administrativă a numelui
Dispoziţia nr. 289 din 27.04.2018 privind schimbarea, pe care administrativă a numelui
Dispoziţia nr. 290 din 27.04.2018 privind schimbarea, pe care administrativă a numelui
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HOTĂRÂRI
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al
S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 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, înregistrată la nr. 5226
din 19 aprilie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.5227 din
19 aprilie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea nr.1515 din 10 aprilie 2018, înregistreată la
Consiliul Judeţean Vâlcea nr.1004 din 10 aprilie 2018;
În conformitate cu prevederile art.58, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.2/2018, privind bugetul de stat pe anul
2018, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2013, privind întărirea
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.846/2017, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat
în plată, ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.3145/2017, privind aprobarea formatului şi structurii
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2017, pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea,
potrivit anexelor nr.1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, precum şi Societăţii CET Govora S.A.
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 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 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean Filip Teodosie nu a participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 61 din 27 aprilie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al
S.C. EXPO NORD - OLTENIA S.A.

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 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, înregistrată la nr. 5222
din 19 aprilie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr. 5223 din
19 aprilie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
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Ţinând cont de adresa S.C. EXPO NORD - OLTENIA S.A. nr. 42 din 21 martie 2018, înregistrată la
Consiliul Judeţean Vâlcea nr. 3862 din 21 martie 2018;
În conformitate cu prevederile art.58, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.2/2018, privind bugetul de stat pe anul
2018, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2013, privind întărirea
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.846/2017, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat
în plată, ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.3145/2017, privind aprobarea formatului şi structurii
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2017, pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. EXPO NORD - OLTENIA S.A.,
potrivit anexelor nr.1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, S.C. EXPO NORD - OLTENIA S.A., precum şi Primăriei Oraşului Călimăneşti, 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. 62 din 27 aprilie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al
S.C. PARC IND VÂLCEA S.A.

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 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.5224
din 19 aprilie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.5225 din
19 aprilie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa S.C. PARC IND VÂLCEA S.A. nr.107/DG din 12 aprilie 2018, înregistreată la
Consiliul Judeţean Vâlcea nr.4872 din 12 aprilie 2018;
În conformitate cu prevederile art.58, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.2/2018, privind bugetul de stat pe anul
2018, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2013, privind întărirea
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.846/2017, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat
în plată, ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.3145/2017, privind aprobarea formatului şi structurii
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2017, pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. PARC IND VÂLCEA S.A., potrivit
anexelor nr.1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, S.C. PARC IND VÂLCEA S.A., precum şi Primăriilor Oraşelor Bălceşti şi
Drăgăşani, 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 18 voturi
pentru, 10 voturi împotrivă, 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. 63 din 27 aprilie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale
Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi a Bugetelor unor instituţii publice
finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 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. 5068 din 17.04.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.5069 din
17 aprilie 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.5, alin.(2) şi art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.25/2018, privind
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale
Hotărârii Guvernului nr.177/2018, privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi natural;
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 – 2.3.
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.
Art.3 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Muzeului Judeţean „Aurel Sacerdoţeanu” Vâlcea, aprobat potrivit
anexei nr.7 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.17 din 15 februarie 2018, se rectifică potrivit anexei nr.4.
Art.4 Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.3, 3, 3a şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 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. 64 din 27 aprilie 2018
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea plăţii cotizaţiilor Consiliului Judeţean Vâlcea pentru anul 2018 către Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România şi
Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2018, la care participă un număr
de 30 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr.
5166/18.04.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr.
5167/18.04.2018 şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile:
 art.7, alin. 4 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi
completările ulterioare ;
 art. 35, alin. (1) şi (4) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
 art. 46, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările şi completările ulterioare;
 art. 20 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române republicată;
 art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 121/1998 privind aprobarea includerii judeţului Vâlcea în
Regiunea de Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia, alături de judeţele Olt, Dolj, Mehedinţi şi Gorj şi art. 1 din
Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională nr. 4/07.032018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia pentru anul 2018;
 Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 97/1999 privind aderarea Consiliului Judeţean Vâlcea la
Uniunea Naţionala a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) şi art. 7 din Statutul Uniunii Naţionale a
Consiliilor Judeţene din România;
 art. 1, lit. (a) din Hotărârea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România privind stabilirea cotizaţiei
anuale a membrilor UNCJR nr.4/13.02.2009, modificată prin Hotărârea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din
România privind majorarea cotizaţiei anuale a membrilor UNCJR nr.4 din 04.06.2010;
 art.34 şi 35 din statutul Asociaţiei Naţionale a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică ”ANATOP”;
 art.1 din Decizia Consiliului Director al Asociaţiei Naţionale a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică
(ANATOP) nr. 1 din data de 26.10.2013;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă plata unor cotizaţii datorate de Consiliul Judeţean Vâlcea, pentru anul 2018, după cum
urmează:
- 919.844 lei reprezentând cotizaţia anuală a Consiliului Judeţean Vâlcea la Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Vest Oltenia;
- 65.988,78 lei reprezentând cotizaţia anuală a Consiliului Judeţean Vâlcea la Uniunea Naţională a
Consiliilor Judeţene din România;
- 5.000 reprezentând cotizaţia anuală a Consiliului Judeţean Vâlcea la Asociaţia Naţională a
Autorităţilor Teritoriale de Ordine publică”ANATOP”;
Art. 2. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Vest
Oltenia, Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România şi Asociaţiei Naţionale a Autorităţilor Teritoriale
de Ordine Publică (ANATOP), în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. „a” coroborate cu
prevederile art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri iar domnul Constantin
Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, 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. 65 din 27.04.2018
6

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi contribuţia lunară
datorată Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti de beneficiarii serviciilor
medico-sociale şi/sau de susţinătorii legali ai acestora pentru anul 2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2018, la care participă un
număr de 30 consilieri judeţeni, din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.
2122 din 14 februarie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 2123 din
14 februarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti nr.82 din 23 ianuarie 2018, completată prin
adresa nr.130 din 07 februarie 2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.1013 din 23 ianuarie 2018;
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.1 alin.(1) şi alin.(3), art.7 alin.(2)
şi art. 8 din Normele privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.412/2003, cele ale art. 5 alin.(3) lit. ”b” din Ordonanţa Guvernului privind
administrarea unităţilor sanitare de interes judeţean şi local nr.70/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
ale Legii privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, nr.17/2000, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.932/2016 privind modificarea Hotărârii Guvernului
nr.459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a
unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară
activităţi de asistenţă medical comunitară, ale Hotărârii Guvernului nr.853/2017 privind modificarea art.2 alin.(4)
din Hotărârea Guvernului nr.459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în
unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi
personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medical comunitară, cele ale art. 13 alin. (2) din Regulamentul
de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.57 din 31 martie 2017, 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 Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere pentru beneficiarii serviciilor asigurate de către
Centrul de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti, pe anul 2018, în sumă de 3.533 lei pentru o persoană.
Art.2 Se stabileşte contribuţia lunară datorată Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti, de
persoanele internate sau susţinătorii legali, după caz, pe anul 2018, în sumă de 946 lei pentru o persoană.
Art.3 Beneficiarii serviciilor de asistenţă medico-socială, care singuri sau împreună cu susţinătorii legali nu
au venituri proprii, nu datorează plata contribuţiei de întreţinere a acestora, aceasta fiind suportată de Centrul de
Asistenţă Medico-Socială Lădeşti.
Art.4 Se aprobă modalităţile de acoperire a valorii integrale a contribuţiei lunare la Centrul de Asistenţă
Medico-Socială Lădeşti, după cum urmează:
- beneficiarii serviciilor de asistenţă medico-socială care realizează venituri, vor plăti o sumă ce reprezintă
60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăşi costul mediu lunar de întreţinere stabilit;
- susţinătorii/reprezentanţii legali vor plăti diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de
întreţinere, dacă realizează un venit lunar, pe membru de familie, mai mare decât salariul minim brut pe ţară în vigoare;
Art.5 (1) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere a beneficiarilor serviciilor de asistenţă
medico-socială şi/sau a susţinătorilor/reprezentanţilor legali ai acestora, se stabileşte printr-un angajament de
plată, semnat de beneficiar, de reprezentantul său legal, după caz şi/sau de susţinătorul legal.
(2) Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.
Art.6 Obligaţia de plată a contribuţiei lunare în sarcina susţinătorilor legali se poate stabili şi prin hotărâre
judecătorească.
Art.7 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice şi Centrului de Asistenţă Medico-Socială
Lădeşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. ”c”, coroborate cu cele
ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 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. 66 din 27 aprilie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr. 57 din 31 martie 2017, referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare a Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 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. 2286 din 19.02.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.2287 din
19 februarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti nr.132 din 7 februarie 2018,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.1719 din 7 februarie 2018;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a”, alin.(2), lit.”c” şi alin.(5), lit.”a”, pct.2 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3, alin.(1) din Normele
metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr.412/2003 şi ale ale art.13, alin.(1) şi (2) din Instrucţiunile comune nr.1/507/2003 ale ministrului
Administraţiei şi Internelor şi ministrului Sănătăţii, de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea
unităţilor de asistenţă medico – socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.412/2003;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Articolul 8 şi alineatul (1) al articolului 9, din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.57 din
31 martie 2017, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Asistenţă
Medico – Socială Lădeşti, se modifică şi se completează şi vor avea următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 8 - Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal ale Centrului de Asistenţă
Medico-Socială Lădeşti sunt aprobate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Vâlcea.
„ARTICOLUL 9 - Personalul de conducere
(1) Conducerea Centrului de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti este asigurată de către director şi directorul
medical, directorul asigurând conducerea executivă a Centrului, prin următoarele atribuţii principale:
a)
reprezintă instituţia în relaţiile cu autorităţiile şi instituţiile publice, cu persoane fizice şi juridice din
ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;
b)
exercită funcţia de ordonator terţiar de credite;
c)
în exercitarea atribuţiilor ce îi revin directorul centrului emite dispoziţii;
d)
în absenţa directorului, atribuţiile acestuia se exercită de directorul medical, desemnat prin dispoziţie
a directorului, în condiţiile prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului”.
Art.II Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Economice, precum şi Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 67 din 27 aprilie 2018
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale
Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 martie 2018, la care participă un
număr de 30 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3876
din 21 martie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.3877 din 21 martie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Ţinând cont de adresa Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti nr.260 din 07 martie 2018,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.3607 din 16 martie 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, coroborate cu ale art.5 din Ordonanţa
Guvernului nr.70/2002, privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, 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 Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti, potrivit anexei nr.1.
Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti, potrivit anexei nr.2.
Art.3 Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Pe data adoptării prezentei, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.53 din 17 aprilie 2014, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului de
Asistenţă Medico – Socială Lădeşti şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.199 din 25 septembrie 2017,
privind modificarea statul de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti.
Art.5 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice, precum şi Centrului de Asistenţă Medico –
Socială Lădeşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 68 din 27 aprilie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 martie 2018, la care participă un
număr de 30 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.5246
din 19 aprilie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.5247 din 19 aprilie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Ţinând cont de adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea nr.9578 din 10 aprilie 2018, înregistrată la
Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.4807 din 10 aprilie 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, ale art.169, alin.(3), lit.”a” din Legea nr.95/2006, privind
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.162/2008, privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii
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Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.15, lit.”a”, „b” şi „c”
din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, ale Hotărârii Guvernului
nr.529/2010, pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice
locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine
managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a
Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile
administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr.1778/2006, privind aprobarea normativelor de personal, ale Ordinului
Ministrului Sănătăţii nr.1224/2010, privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească,
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1.778/2006, privind aprobarea
normativelor de personal, ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.70 din 30 iunie 2010 şi ale anexelor nr.1 şi 2 la
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.4 din 31 ianuarie 2018, privind aprobarea Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
unor instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de bază
pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019 – 2021;
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 Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, prevăzută în anexa nr.1.
Art.2 Se aprobă statul de funcţii, precum şi statul de funcţii al personalul plătit de la bugetul de stat, ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, prevăzute în anexele nr.2 şi 3.
Art.3 Anexele nr.1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Pe data adoptării prezentei, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.62 din 31 martie 2017, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean
de Urgenţă Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare
Art.5 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice, precum şi Spitalului Judeţean de Urgenţă
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 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. 69 din 27 aprilie 2018
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 27 aprilie 2018, la care participă un
număr de 30 consilieri judeţeni, din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, nr.1974/16.04.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 1975 din
16 aprilie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) lit.”d” şi alin. (5) lit. ”a” pct. 14 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 4 lit.”e” şi 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.
17 lit.”c” şi lit.”d” 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;
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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 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. 70 din 27 aprilie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea, până la data de 01.11.2018, a configuraţiei traseelor judeţene nr.004, nr.012, nr.013,
nr.022, nr.040, nr.059 şi nr.060 cuprinse în Programul 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 27 aprilie 2018, la care participă un
număr de 30 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.5146
din 18 aprilie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.5147 din 18
aprilie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(5) lit.„a” pct.14 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.1 alin.(4) lit.d) şi lit.l)
alin.(6) lit.g) şi art.16 alin.(1) din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.17 lit.e) şi lit.f) şi art.62 din Normele de aplicare ale Legii nr.92/2007, aprobate
prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.353/2007, 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 modificarea configuraţiei traseelor judeţene nr.004, nr.012, nr.013, nr.022, nr.040, nr.059 şi
nr.060 cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în iudeţul Vâlcea, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, până
la data de 01.11.2018, 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 Economice, Autorităţii Rutiere Române A.R.R. - Agenţia Teritorială A.R.R. Vâlcea şi
operatorilor de transport rutier ce au emise licenţe de traseu pe traseele judeţene 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 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 71 din 27 aprilie 2018

11

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice, faza: „Documentaţie de avizare
a lucrărilor de intervenţie” şi a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii
„Reabilitare şi modernizare DJ 658 Gura Văii - Malu Vârtop - Hotarele - Muereasca Găvăneşti - Mănăstirea Frăsinei, km 0+000 - 13+400”, judeţul Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 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, înregistrată sub
nr.5198 din 18 aprilie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.5199 din 18 aprilie
2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.b) şi alin.(3 lit.f) şi art.126 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.44 alin.(1) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico - economică, faza: „Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie” şi a
indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 658 Gura Văii - Malu Vârtop Hotarele - Muereasca - Găvăneşti - Mănăstirea Frăsinei, km 0+000 - 13+400”, judeţul Vâlcea, ai cărei indicatori
tehnico-economici sunt prevăzuţi în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Tehnice, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi
în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice
locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 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. 72 din 27 aprilie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la
bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul de investiţii
„Reabilitare şi modernizare DJ 658 Gura Văii – Malu Vârtop – Hotarele – Muereasca – Găvăneşti –
Mănăstirea Frăsinei, km.0+000 – 13+400”, judeţul Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 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, înregistrată la nr.5196
din 18 aprilie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.5197 din 18 aprilie 2018,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1) lit.”b” şi alin.(3), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.8, alin.(3) din Normele metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013, pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, republicate, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin
Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.1851/2013;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
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HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă finanţarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli, în sumă de 31.578.399,17 lei, care nu se
finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 658 Gura
Văii – Malu Vârtop – Hotarele – Muereasca – Găvăneşti – Mănăstirea Frăsinei, km.0+000 – 13+400”, judeţul Vâlcea.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, precum şi Direcţiei Tehnice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45, alin.(2), lit.”a” şi „d” coroborate cu prevederile art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 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. 73 din 27 aprilie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale membrilor Consiliului de Administraţie al
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 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, înregistrată sub
nr.4766 din 05 aprilie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.4767 din
05 aprilie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.17 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare, ale art.14 din
Contractele de mandat ale administratorilor Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, ale art.2
lit.c) din Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr.131 din 24 martie 2017 privind constituirea
comisiei de analiză a activităţii administratorilor Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Vâlcea, ale
Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.205 din 30.09.2015 privind numirea membrilor Consiliului de
Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea şi cele ale Hotărârii Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.34 din 30.03.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome
Judetene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 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.1 Se aprobă obiectivele şi criteriile de performanţă ale membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome
Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2018, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data adoptării prezentei îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.181 din 30 august 2017.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 19 voturi pentru, 11 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 74 din 27 aprilie 2018
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor
la Societatea “Expo Nord - Oltenia” SA, să declanşeze o nouă procedură de selecţie
pentru membrii în Consiliul de Administraţie al societăţii

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 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, înregistrată sub
nr.5020 din 16 aprilie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.5021 din
16 aprilie 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, art.28 alin.(1) art.29 alin.(1) şi alin.(3) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.4 alin.(3) din Anexa nr.1 la Normele metodologice de aplicare a unor prevederi
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, ale art. 2
pct. 2.1. lit. c) din Contractul de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 90 din 31 mai 2016
şi cele ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.292 din 14.12.2017;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se mandatează reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea
“Expo Nord – Oltenia” S.A. să declanşeze o nouă procedură de selecţie pentru membrii în Consiliul de
Administraţie al societăţii.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice, Societăţii “Expo Nord – Oltenia” S.A.,
Primăriei Oraşului Călimăneşti, precum şi reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea “Expo Nord - Oltenia” S.A., în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) coroborate cu cele ale art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un nr. de 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. 75 din 27 aprilie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea de către Autoritatea publică tutelară a criteriilor de selecţie, a profilului candidatului,
profilul consiliului, a matricelor aferente profilului candidatului şi profilului consiliului pentru membrii
consiliului de administraţie la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A.

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 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, înregistrată sub nr.
5016 din 16 aprilie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 5017 din
16 aprilie 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, art. 3 alin.(2) lit.c), art. 28 alin.(1), art.29 alin.(3) şi alin.(6) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.31 şi art.33 alin.(1) şi alin.(3) şi art.34 lit.b) din Anexa nr.1 la Normele metodologice de
aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, aprobate prin Hotărârea Guvernului
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nr.722/2016 şi cele ale Hotărârii nr.1 din 30 martie 2018 a reprezentanţilor autorităţii publice tutelare în Adunarea
Generală a Acţionarilor Societăţii Parc Ind Vâlcea S.A.;
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 criteriile de selecţie, profilul candidatului, profilul consiliului, matricele aferente profilului
candidatului şi profilului consiliului pentru membrii consiliului de administraţie la Societatea Parc Ind Vâlcea
S.A., potrivit anexelor nr.1, nr.2 şi nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Societăţii 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 ulterioare, cu un nr. de 19 voturi pentru, 11 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 76 din 27 aprilie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind constituirea comisiei de selecţie pentru membrii în Consiliul de administraţie
la societatea Expo Nord-Oltenia S.A.

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 27 aprilie 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 sub nr.
5018 din 16 aprilie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.5019 din
16 aprilie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Vâzând adresa Primăriei Oraşului Călimăneşti nr.23728 din 18.12.2017;
Ţinând cont de procesul verbal al comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) litera „f”, ale art.123, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.29 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare, ale art.11
alin.(1), alin.(3) şi alin.(4) din Anexa nr.1 la Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.109/2011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016;
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 constituirea comisiei de selecţie pentru membrii în Consiliul de administraţie la Societatea
Expo Nord-Oltenia S.A., în următoarea componenţă:
- Domnul Adrian Mihăilă- Administrator Public-Preşedinte
cu un număr de 29 voturi pentru şi 0 voturi împotrivă
- Doamna Emilia Carmen Dima -şef Serviciu Juridic, Contencios, Coordonare-membru
cu un număr de 29 voturi pentru şi 0 voturi împotrivă
- Doamna Simina Maria Nistor-Secretar Primăria Oraşului Călimăneşti-membru
cu un număr de 29 voturi pentru şi 0 voturi împotrivă
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Societăţii Expo Nord-Oltenia S.A., Primăriei Oraşului Călimăneşti, precum şi
persoanelor desemnate 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.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor 98 coroborate cu cele ale art.45 alin.(3) 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. 77 din 27aprilie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind constituirea comisiei de selecţie pentru 4 membri în Consiliul de administraţie
la societatea Parc Ind Vâlcea S.A.

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2018, la care participă un
număr de 28 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.5048 din 16 aprilie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.5049 din
16 aprilie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Primăriei Municipiului Drăgăşani nr.9747 din 10.04.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean
Vâlcea la nr.4300/R din 10.04.2018;
Ţinând cont de procesul verbal al comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.f) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.29 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare, ale
art.11 alin.(1) alin.(3) şi alin.(4) din Anexa nr.1 la Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016;
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 (1) Se aprobă constituirea comisiei de selecţie pentru 4 membrii în Consiliul de administraţie la
Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., în următoarea componenţă:
- Domnul Bogdan-Paul Lăstun - Director General, Direcţia Generală Administraţie Locală – Preşedinte
cu un număr de 21 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă
- Doamna Ioana Popescu - Consilier, Biroul Resuse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice – Membru
cu un număr de 20 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă
- Doamna Popa Aura Florenţa – şef Serviciu Resurse Umane al Consiliului Local al Municipiului
Drăgăşani – Membru
cu un număr de 19 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, Societăţii Parc Ind Vâlcea S.A., Primăriei Municipiului Drăgăşani, Primăriei Oraşului Bălceşti,
precum şi persoanelor desemnate 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. 98 coroborate cu cele ale art. 45 alin. (5)
din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 78 din 27 aprilie 2018
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2018, la care participă un
număr de 30 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri judeţeni în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr. 5169 din
18 aprilie 2018, prin care se propune modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală înregistrat sub nr.
5170 din 18 aprilie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de Hotărârea A.T.O.P. nr. 8 din 30 martie 2018 privind modificarea componenţei Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea;
Având în vedere adresa nr. 13645 din 02.03.2018 transmisă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea şi
înregistrată la Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Vâlcea sub nr. A/29 din 05.03.2018;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(5) lit. „a”, punctul 7 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.17 alin.(2) din
Legea nr.218/2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi cele ale art.9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al autorităţii teritoriale de
ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002 ;
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 constată încetarea mandatului de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea a
domnului comisar şef de poliţie Ciobotoiu Gabriel Mircea, ca urmare a încetării împuternicirii în funcţia de Şef al
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea.
Art.2 Pe data prezentei hotărâri, se validează mandatul domnului subcomisar de poliţie Iana Cosmin Adrian,
Inspector Şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea,
pe perioada împuternicirii, dar nu mai mult de durata actualului mandat al Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art.3 Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 57 din 30 septembrie 2016, privind validarea mandatului
membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, Direcţiei Generale
Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice precum şi persoanelor nominalizate la art.1 şi art.2, în
vederea aducerii la îndeplinire ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru şi 0
voturi împotrivă.
P R E Ş E D I N T E,
CONSTANTIN RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
DANIELA CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 79 din 27 aprilie 2018
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DISPOZIŢII
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.4537 din
02.04.2018, 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.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 263 din 03.04.2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea a unui certificat de urbanism

Constantin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.4971 din
16.04.2018, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism ;
În conformitate cu prevederile art. 4, lit.a) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art.1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 277 din 17 aprilie 2018
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea a unui certificat de urbanism

Constantin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.5187 din
18.04.2018, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism ;
În conformitate cu prevederile art. 4, lit.a) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
n temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art.1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 280 din 18 aprilie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea,
în şedinţă ordinară, în data de 27 aprilie 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:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 27 aprilie 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 prezenţa
dispoziţie.
Art.3.Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei, urmărind
pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 282 din 20 aprilie 2018
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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. 5354 din
23.04.2018, prin care se propune prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea unui certificat de urbanism, prevăzut în anexa, care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 283 din 23.04.2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei TOPALIS VIOLETA în STATIE

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6006 din
18.04.2018, prin care se propune admiterea cererii doamnei Topalis Violeta, de schimbare, pe cale
administrativă, a numelui său de familie din Topalis în Statie, motivând că doreşte să revină la numele de familie
dobândit la naştere;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind
dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările
şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104
alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Topalis Violeta, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.XXXX,
judeţul Vâlcea, tată Mircea şi mamă Paraschiva, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data
de XXX, CNP XXXX, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Topalis în Statie, urmând să
poarte în viitor numele de familie STATIE şi prenumele VIOLETA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
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Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Primăriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi va elibera un
exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 286 din 25.04.2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei BOCŞE VICTORIA în DANCU

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6007 din
19.04.2018, prin care se propune admiterea cererii doamnei Bocşe Victoria, de schimbare, pe cale administrativă, a
numelui său de familie din Bocşe în Dancu, motivând că doreşte să revină la numele de familie purtat în timpul
căsătoriei, întrucât are documente, contracte, dosare medicale întocmite cu acest nume;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b"
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite cererea doamnei Bocşe Victoria, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.XXXX,
judeţul Vâlcea, tată Ion şi mamă Viorica, născută în comuna Dozeşti, judeţul Vâlcea, la data de XXXX,
CNPXXXX, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Bocşe în Dancu, urmând să poarte în
viitor numele de familie DANCU şi prenumele VICTORIA.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Primăriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi va elibera un
exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 289 din 27.04.2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei FERARU ANCA-SORINA în BERCU

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6008 din
20.04.2018, prin care se propune admiterea cererii doamnei Feraru Anca-Sorina, de schimbare, pe cale
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administrativă, a numelui său de familie din Feraru în Bercu, motivând că doreşte să poarte numele de familie al
mamei, din recunoştinţă pentru aceasta, întrucât s-a ocupat singură de creşterea şi educarea ei;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind
dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările
şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104
alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Feraru Anca-Sorina, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, XXXX,
judeţul Vâlcea, tată Vasile şi mamă Elena, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de
XXXX, CNP XXXX, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Feraru în Bercu, urmând să
poarte în viitor numele de familie BERCU şi prenumele ANCA-SORINA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Primăriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi va elibera un
exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 290 din 27.04.2018
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ANEXE
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 263 din 03.04.2018

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 şi completările ulterioare
Interval: 03 – 03
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumire
lucrare

Valoare
-lei-

1

2

3

4

5

1. Administraţia
Naţională
0132 „Apele
Române"Administraţia
Bazinală de
Apă Olt

municipiul
Râmnicu
Vâlcea, cod
poştal
240156, str.
Remus
Bellu nr. 6

Amplasamen Durată Valabilitate Observaţii
t
execuţie autorizaţie
construire
6

Regularizare 16.655.869,0 Oraşul
pârâu
7
Băbeni,
Bistriţa pe
comunele
sectorul
Costeşti,
Costeşti Tomşani şi
Băbeni,
Frânceşti
judetul
Vâlcea

7

8

48 luni

12 luni

9

PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 277 din 17.04.2018.
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 şi completările ulterioare
Interval: 11-11
Avize şi acorduri de
Nr
Adresa
Denumirea
Valabilitate
Nr.
amplasament
solicitate
C
Solicitant
Amplasament
crt.
solicitant
lucrării
CU
prin
certificatul
de
U
urbanism
1
2
3
4
5
6
7
8
1
1 Consiliul
Strada
„Reabilitare
Comunele
12 luni
-alimentare cu apă, 1 Judeţean
G-ral
şi
Bujoreni şi
alimentare cu energie
Vâlcea
Praporge modernizare
Muereasca.
electrică, -telefonizare,
reprezenta
scu
DJ 658,
administrator reţea RCS
t de
nr. 1;
Gura Văii & RDS; - Acord
Constantin
Malu Vârtop
Inspectoratul Judeţean în
Rădulescu
-Hotarele
Construcţii Vâlcea;- Aviz
-MuereascaAdministrator drum
Găvăneşti –
naţional ;- Aviz
Mănăstirea
Inspectoratul de Poliţie
Frăsinei,
Judeţean Vâlcea km 0+000 –
Serviciul Rutier; - Aviz
13+400,
Sistemul de Gospodărire
judeţ Vâlcea“
a Apelor Vâlcea; Expertiză tehnică ;Referate verificator
conform Legii nr.
10/1995, privind calitatea
în construcţii,
republicată;- Studiu
geotehnic verificat la
cerinţa Af ;- Plan de
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PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

încadrare in zonă şi plan
de situaţie intocmite pe
suport topografic vizate la
Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară
Vâlcea;

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 280 din 18.04.2018
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 şi completările ulterioare
Interval: 12-12
Avize şi acorduri de
Nr Nr
Adresa
Denumire
Valabilitate
Solicitant
Amplasament
amplasament solicitate
crt CU
solicitant
lucrare
CU
prin CU
1
2
3
4
5
6
7
8
1
12 Ene Ion
Comuna
Extindere
Comunele
12 luni
- alimentare cu energie
Păuşeştireţea apă
Vlădeşti şi
electrică, - Aviz Tehnic
Măglaşi,
potabilă şi
Păuşeşti
S.C.Apavil S.A ;
sat
branşame
Maglaşi.
- Aviz Administratori
Vlăduceni, nt
drumuri locale; - Aviz
str.
Inspectoratul de Poliţie al
Poligonului
Judeţului Vâlcea nr. 2;
Serviciul Rutier;- Referat
verificator conform Legii
nr.10/1995, privind
calitatea în construcţii,
republicată;
- Planul de încadrare în
teritoriu şi planul de
situaţie întocmite pe
suport topografic
cadastral , vizate de Oficiul
de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea;
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la Dispoziţia nr. 282 din 20.04.2018
ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea, din data de 27 aprilie 2018, ora 1000

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 30.03.2018.
2. Informare privind activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul
Constantin Rãdulescu, de la ultima şedinţă ordinară şi până în prezent.
3. Informare privind activitatea din trimestrul I 2018 a instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea
Consiliului Judeţean Vâlcea.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. PRELCET
S.A. Râmnicu Vâlcea.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Expo
Nord-Oltenia S.A.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Parc Ind Vâlcea S.A.
7. Proiect de hotărâre privind Rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de
investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau
integral din venituri proprii, pe anul 2018.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiilor Consiliului Judeţean Vâlcea pentru anul 2018
către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din
România şi Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică.
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi contribuţia lunară datorată
Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti de beneficiarii serviciilor medico-sociale şi/sau de susţinătorii
legali ai acestora pentru anul 2018.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.57 din 31 martie 2017, referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului de Asistenţă
Medico – Socială Lădeşti.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de
Urgenţă Vâlcea.
13. 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.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea, până la data de 01.11.2018, a configuraţiei traseelor judeţene
nr. 004, 012, 013, 022, 040, 059 şi 060 cuprinse în Programul 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.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice, faza: „Documentaţie de avizare a
lucrărilor de intervenţie” şi a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 658 Gura
Văii - Malu Vârtop - Hotarele - Muereasca - Găvăneşti - Mănăstirea Frăsinei, km 0+000 - 13+400”, judeţul Vâlcea.
16. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se
finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul de investiţii
„Reabilitare şi modernizare DJ 658 Gura Văii - Malu Vârtop - Hotarele - Muereasca - Găvăneşti - Mănăstirea
Frăsinei, km 0+000 - 13+400”, judeţul Vâlcea.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale membrilor Consiliului
de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2018.
18. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea ‚,Expo Nord - Oltenia S.A’’, să declanşeze o nouă procedură de selecţie pentru
membrii în Consiliul de Administraţie al societăţii.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Autoritatea publică tutelară a criteriilor de selecţie, a
profilului candidatului, profilului consiliului, a matricelor aferente profilului candidatului şi profilului consiliului
pentru membrii consiliului de administraţie la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A.
20. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie pentru membrii în Consiliul de
administraţie la Societatea Expo Nord- Oltenia S.A.
21. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie pentru 4 membri în Consiliul de
administraţie la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A.
22. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea.
23. Diverse.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 283 din 23 aprilie 2018

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

Nr. CU
Dată eliberare

Solicitant

Denumirea lucrării

Localitatea

Durata de
prelungire

1

2

3

4

5

6

1

21/29.04.2016

Administraţia
Amenajare pârâu
- Milcoiu
Naţională Apele
Topolog pe sectorul
- Nicolae Bălcescu
Române Tigveni-Galicea, judeţul - Galicea
Administraţia
Vâlcea şi judeţul Argeş
Bazinală de Apă
(Faza studiu de
Olt
fezabilitate, pentru judeţul
Vâlcea)
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
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12 luni

