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CUPRINS

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr.17 din 15.02.2018 privind: aprobarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de
investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau integral de la buget şi a numarului de personal şi fondul
aferent salariilor de bază din aparatul de specialitate şi din instituţiile şi serviciile publice finanţate din bugetul local, pe
anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021; aprobarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri
judeţene, pe anul 2018; aprobarea repartizării pe culte a numărului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul
2018 şi estimări pe anii 2019 – 2021; aprobarea Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii,
precum şi a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de bază, pe anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021
Hotărârea nr.18 din 15.02.2018 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 10.030 mii lei,
din fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, constituit potrivit prevederilor art.6, alin.(3), lit.b) din Legea
Bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de
funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de
dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul
2018, precum şi a sumelor aprobate conform art.33, alin.3, lit.b) din Legea nr.273/2006, privind finantele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, estimate pentru anii 2019-2021
Hotărârea nr. 19 din 15.02.2018 privind repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adaugată, destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi
comunale, pe anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021
Hotărârea nr.20din15.02.2018 privind aprobarea organigrameişi a statuluidefuncţii ale Spitalului de Psihiatrie Dragoeşti
Hotărârea nr. 21 din 15.02.2018 privind majorarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, aflate în
domeniul public al judeţului Vâlcea
Hotărârea nr.22 din 15.02.2018 privind renunţarea la dreptul de preempţiune referitor la cumpărarea
imobilului (teren) în suprafaţă de 2.046 mp, situat în zona de protecţie a Sitului arheologic de la
Râmnicu Vâlcea, Cartier Copăcelu (Valea Răii), municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, identificat
în Lista monumentelor istorice 2015, cod VL-I-s-A-09508
Hotărârea nr.23 din 15.02.2018 privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri rezultate din
investiţia „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”
Hotărârea nr. 24 din 15.02.2018 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 Expo Nord-Oltenia S.A.
Hotărârea nr. 25 din 15.02.2018 privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acţionarilor la Societatea Expo Nord-Oltenia S.A. să desemneze trei administratori provizorii
în Consiliul de administraţie al societăţii începand cu data de 21.02.2018.
Hotărârea nr. 26 din 26.02.2018 privind stabilirea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
Hotărârea nr. 27 din 26.02.2018 privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea
Hotărârea nr. 28 din 26.02.2018 privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "S.C. Eurofina S.R.L. – Drăgăşani Mitrofani - Guşoeni", operatorului de transport rutier S.C. SLS Express S.R.L
Hotărârea nr. 29 din 26.02.2018 privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Râmnicu Vâlcea – Mihăeşti - S.C.
VOX Profile S.R.L.”,operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A
Hotărârea nr. 30 din 26.02.2018 privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Pojogi – Cireşu – Dianu – Stroeşti - Obroceşti Horezu - Faurecia Budeşti”, operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L
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DISPOZIŢII
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Dispoziţia nr. 183 din 8 februarie 2018
Dispoziţia nr. 189 din 9 februarie 2018 privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară
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Dispoziţia nr. 191 din 12 februarie 2018 privind emiterea unei autorizaţii de construire
Dispoziţia nr. 192 din 12 februarie 2018 privind prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism
Dispoziţia nr. 196 din 14 februarie 2018 privind emiterea unui certificat de urbanism
Dispoziţia nr. 197 din 14 februarie 2018 privind prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism
Dispoziţia nr. 221 din 23 februarie 2018 privind emiterea unui certificat de urbanism
Dispoziţia nr. 222 din 23 februarie 2018 privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
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în data de 15 februarie 2018, ora 1000

extraordinară în data de 26 februarie 2018, ora 1000

Dispoziţia nr.225 din 28 februarie 2018 privind emiterea unui certificat de urbanism

ANEXE
2
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HOTĂRÂRI
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
aprobarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiţii
ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau integral de la buget şi a numărului de personal
şi fondul aferent salariilor de bază din aparatul de specialitate şi din instituţiile şi serviciile publice
finanţate din bugetul local, pe anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021;
aprobarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2018;
aprobarea repartizării pe culte a numărului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2018
şi estimări pe anii 2019 – 2021; aprobarea Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial
din venituri proprii, precum şi a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de bază,
pe anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15 februarie 2018, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.1343 din 8 februarie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.1344 din
8 februarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit.”a”, alin.(6), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3, art.19, alin.(1), art.26, art.39,
alin.(2) şi (3) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
ale ale art.5, alin.(1), (2), (6) şi (7) din Legea nr.2/2018, privind bugetul de stat pe anul 2018, ale art. 2 alin. (1)
lit.”a”, şi alin.(6) din Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Deciziei Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea nr.1 din 19 ianuarie 2018,
cele ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2017, precum şi cele ale art.1 din Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.25 din 27 februarie 2017;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019 - 2021, în
sumă de 483.355,07 mii lei, potrivit anexelor nr.1 şi 1.1 – 1.34.
Art.2 (1) Se aprobă numărul de personal şi fondul aferent salariilor de bază pentru personalul din
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2018, potrivit anexei nr.1.1.1.
(2) Se aprobă numărul de personal şi fondul aferent salariilor de bază pentru personalul din instituţiile şi
serviciile publice finanţate din bugetul local, pe anul 2018, potrivit anexelor nr.1.19.1 şi 1.27.1
Art.3 (1) Se aprobă lista obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, cu finanţare parţială
sau integrală de la bugetul local, pe anul 2018, potrivit anexei nr.2.
(2) Se aprobă lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea,
cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2018, potrivit anexei nr.2a.
Art.4 Se aprobă programul finanţărilor nerambursabile în cuantum de 360,0 mii lei, pe anul 2018, pentru
finanţarea nerambursabilă a unor activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii
nr.350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pe următoarele domenii:
- Programele unităţilor de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România - 100,0 mii lei;
- Acţiuni şi programe sportive - 200,0 mii lei;
- Programe, proiecte şi acţiuni în domeniul cultural - 55,0 mii lei;
- Activităţi de tineret - 5,0 mii lei.
Art.5 (1) Se aprobă Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul
2018, potrivit anexelor nr.3, 3.1-3.12.
(2) Valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, care se atribuie Regiei
Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea în anul 2018 în baza contractului subsecvent, este de
17.539,11 mii lei.
Art.6 (1) Se aprobă Bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri
proprii, pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019 - 2021, potrivit anexelor nr.4 – 12.
(2) Se aprobă numărul de personal şi fondul aferent salariilor de bază, pentru instituţiile publice finanţate parţial
şi integral din venituri proprii pe anul 2018, potrivit anexelor nr.4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1 şi 12.1.
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Art.7 Se aprobă repartizarea pe culte a numărului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2018
şi estimările pe anii 2019 - 2021, potrivit anexei nr.13, din care 530 contribuţii de la bugetul de stat şi o
contribuţie finanţată din bugetul propriu al judeţului.
Art.8 Anexele nr.1, 1.1 – 1.34, 1.1.1, 1.19.1, 1.27.1, 2, 2a, 3, 3.1-3.12, 4 – 13, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1,
10.1, 11.1 şi 12.1, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9 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 20 voturi pentru, 13 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 17 din 15 februarie 2018

NOTĂ: Anexele nr.1, 1.1 – 1.34, 1.1.1, 1.19.1, 1.27.1, 2, 2a, 3, 3.1-3.12, 4 – 13, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1 şi 12.1 pot fi consultate
pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 10.030 mii lei,
din fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, constituit potrivit prevederilor art.6, alin.(3), lit.b)
din Legea Bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018, pentru achitarea arieratelor provenite
din neplata cheltuielilor de funcţionare si/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor,
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură
care necesită cofinanţare locală, pe anul 2018, precum şi a sumelor aprobate conform art.33, alin.3,
lit.b) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
estimate pentru anii 2019-2021

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15 februarie 2018 la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.1839 din 9 februarie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.1840 din
9 februarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.32 şi 33, alin.(3), lit.”b” din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale 6, alin.(1), lit.”c”, alin.(3), lit.”b”, alin.(9), alin.(14) şi alin.(15)
din Legea nr.2/2018, privind bugetul de stat pe anul 2018, ale Anexei 7 la Legea nr.2/2018 şi ale Deciziei
Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea nr.1 din 19 ianuarie 2018;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se repartizează pe unităţi administrativ–teritoriale suma de 10.030,0 mii lei, din cota de 17,25 din impozitul
pe venit, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare si/sau de capital, în ordinea
cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor
de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2018, potrivit anexei nr.1.
Art.2 Se repartizează pe unităţi administrativ–teritoriale suma de 23.757,0 mii lei, din sumele defalcate
din taxa pe valoarea adăugată şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea
cronologică a vechimii arieratelor, rambursarea ratelor la împrumuturile contractate susţinerea programelor de
dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, estimate
pentru anii 2019 – 2021, potrivit anexelor nr.2, 3 şi 4.
Art.3 Anexele nr.1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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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 20 voturi pentru, 12 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. 18 din 15 februarie 2018

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale,
pe anul 2018 şi estimări pe anii 2019 - 2021

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15 februarie 2018 la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.1841 din 9 februarie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.1842 din
9 februarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.18 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.4, lit.”c” din Legea nr.2/2018, privind bugetul de stat pe anul 2018, ale Anexei 6 la
Legea nr.2/2018 şi ale Hotărârii Guvernului nr.363/2010, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de
investiţii finanţate din fonduri publice, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.717/2010;
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 repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2018 şi estimări pe
anii 2019 – 2021, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 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 20 voturi pentru, 12 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. 19 din 15 februarie 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 Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15 februarie 2018, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.1768 din 8 februarie 2018;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.1769 din 8 februarie, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Ţinând cont de adresa Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti nr.365 din 5 februarie 2018, înregistrată la
Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.1575 din data de 5 februarie 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 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.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 şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.70 din 30 iunie 2010, 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 Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, potrivit anexei nr.1.
Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, 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. 200 din din 25 septembrie 2017, privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale
Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti.
Art.5 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice, precum şi Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, 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 32 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 20 din 15 februarie 2018

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind majorarea valorii de inventar a unor bunuri imobile,
aflate în domeniul public al Judeţului Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 15 februarie 2018, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.1713 din 7 februarie 2018;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.1714 din 7 februarie
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 unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al
Judeţului Vâlcea, după cum urmează:
1. DJ 651 Păuşeşti Măglaşi (DN 64) – Deleni – Mănăstirea Jgheaburi – Stoeneşti (DJ 646 A), poziţia
nr.419 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie 1999, având valoarea de
inventar de 8.701.332,47 lei, conform fişei activului fix, la care se adaugă valoarea investiţiei efectuate în
sumă de 6.757.091,21 lei, conform Procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.17026 din 15
decembrie 2017 - Total valoare de inventar: 15.458.423,68 lei;
2. Pod BA/B – definitiv, DJ 651, km.4+222 - poziţia nr.202 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.103 din 21 decembrie 1999, având valoarea de inventar de 21.600,00 lei, conform fişei activului fix, la care
se adaugă valoarea investiţiei efectuate în sumă de 184.441,47 lei, conform Procesulu - verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor nr.17026 din 15 decembrie 2017 - Total valoare de inventar: 206.041,47 lei;
3. DJ 676 C DN 65 C (Roeşti) – Groşi – Armăşeşti – Cernişoara – Obârşia – Sărsăneşti – Oteşani –
Oteşani (DN 65 C), poziţia nr.430 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 21
decembrie 1999, având valoarea de inventar de 11.674.133,91 lei, conform fişei activului fix, la care se
adaugă valoarea investiţiei efectuate în sumă de 303.410,02 lei, conform Procesului - verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor nr.17518 din 21 decembrie 2017 - Total valoare de inventar: 11.977.543,93 lei;
4. DJ 676 D Alunu (DJ 605 C) – Turceşti – Pojogi – Cernişoara (DJ 676 C), poziţia nr.431 din Anexa la
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie 1999, având valoarea de inventar de
8.790.083,90 lei, conform fişei activului fix, la care se adaugă valoarea investiţiei efectuate în sumă de
313.878,63 lei, conform Procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.854 din 19 ianuarie 2018 Total valoare de inventar: 9.103.962,53 lei.
Art.2 Datele de identificare ale bunurilor menţionate la art.1, sunt prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător poziţiile nr.419, nr.202, nr.430 şi
nr.431 din 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.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Tehnice, 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.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.
98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 21 din 15 februarie 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 renunţarea la dreptul de preempţiune referitor la cumpărarea imobilului (teren)
în suprafaţă de 2 046 mp, situat în zona de protecţie a Sitului arheologic de la Râmnicu Vâlcea,
Cartier Copăcelu (Valea Răii), municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea,
identificat în Lista monumentelor istorice 2015, cod VL–I–s–A–09508

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15 februarie 2018, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Văzând scrisoarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, nr.445 din 23 ianuarie 2018, înregistrată la
Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.1360 din 31 ianuarie 2018;
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Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.1671 din 7 februarie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,
înregistrat sub nr.1672 din 7 februarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.” b” şi lit.”c” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.4, alin.(4) şi (8) şi art.10, alin.(2) din
Legea nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se renunţă la dreptul de preempţiune referitor la cumpărarea imobilului (teren) în suprafaţă de 2046 mp,
situat în zona de protecţie a Sitului arheologic de la Râmnicu Vâlcea, Cartier Copăcelu (Valea Răii), municipiul
Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, identificat în Lista monumentelor istorice 2015, cod VL–I–s–A–09508.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, precum şi doamnei
Florica Emilia, domiciliată în oraşul Ocnele Mari, str. Nicolae Bălcescu nr.41, 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 20 voturi pentru, 12
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. 22 din 15 februarie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri rezultate din investiţia
„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru
perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15 februarie 2018, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 1754 /08.02.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe
înregistrat la nr. 1755 /08.02.2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) literele b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi cu prevederile art.3, alin. (3), teza a
II-a, din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, ale art.554, alin.(1) din Codul Civil, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare,ale art. 44, alin.4 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) şi ale art.6, alin.(1) şi
alin.(2) din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu
prevederile art.91 alin.(1) lit.”c” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere:

Contractul de finanţare nr. 3986/LB/17.08.2011;

Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 45 din 30.04.2010 privind trecerea unor bunuri din
patrimoniul S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în
administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.129/30.11.2010 privind aprobarea Master-Planului
(Program de Investiţii pe Termen Lung);
În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se declară de interes public judeţean, bunurile ale căror date de identificare sunt prevăzute în
anexele nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă majorarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al judeţului Vâlcea,
prevăzute în Anexa nr. 1.
Art. 3. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103/23 decembrie 1999, de însuşire a
inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
Art. 4. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Generale Autoritatea de
Management pentru POIM 2014-2020 ,din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, Primăriei Municipiului
Râmnicu Vâlcea precum 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. (3), coroborate cu prevederile
art 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin Rădulescu

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela Calianu

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 23 din 15 februarie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

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 Expo Nord-Oltenia S.A.
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15 februarie 2018, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni, din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.
1487 din 01 februarie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 1488
din 01 februarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de faptul că prin Hotărârea nr.1 din 23 ianuarie 2018, a Adunării Generale a Acţionarilor la
Societatea Expo Nord-Oltenia S.A., s-a aprobat demararea procedurii de selecţie pentru membrii consiliului de
administraţie;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit. ”d” şi alin. (5) lit. a) pct.14 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 29 alin. (3), din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, cu
modificările şi completările ulterioare şi cele ale art.33 alin.(1), art. 34 lit. ”b” şi art. 36 alin.(1), din Anexa nr.1 a
Normelor 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;
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă Profilul Consiliului de administraţie al Societăţii Expo Nord-Oltenia S.A., potrivit anexei nr.1.
Art.2 Se aprobă Profilul candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de admnistraţie al Societăţii
Expo Nord-Oltenia S.A., potrivit anexei nr.2.
Art.3 Se aprobă matricea profilului Consiliul de admnistraţie al Societăţii Expo Nord-Oltenia S.A., potrivit
anexei nr.3.
Art.4 Anexele nr.1, nr.2, şi nr.3, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice, Primăriei Oraşului Călimăneşti,
Societăţii Expo Nord-Oltenia S.A., precum şi comisiei de selecţie a candidaţilor pentru Societatea Expo
9

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. 97 din Legea administraţiei publice
locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 24 din 15 februarie 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 mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor
la Societatea Expo Nord-Oltenia S.A. să desemneze trei administratori provizorii
în Consiliul de administraţie al societăţii, începând cu data de 21.02.2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15 februarie 2018, la care participă
un număr de 33 consilieri judeţeni, din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr.526 din 15.01.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 527
din 15 ianuarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) lit. ”a” şi ”d”, alin. (2) lit. ”d” şi alin. (5) lit. a) pct.13 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu
cele ale art.111 alin.(2) lit.”b” din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 28 alin.(1), art. 29 alin.(1), art.64 alin.(3) şi art. 641 alin.(3) şi (5) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu prevederile art.2, pct.2.1 lit. ”c” coroborate cu cele ale art.3 din Contractul
de mandat al reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Expo
Nord-Oltenia S.A., anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.90 din 31 mai 2016;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se mandatează reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Expo
Nord-Oltenia S.A., să desemneze trei administratori provizorii în Consiliul de administraţie al societăţii, începând cu
data de 21.02.2018 şi până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, după cum urmează:
1. Domnul Ionescu Leon-Tiberius, posesor al C.I., seria VX, nr. 648381, CNP 1710727382743,
domiciliat în Râmnicu Vâlcea, strada Gabriel Stoianovici, nr.8, bl. T2, sc.B, ap.2, cu un număr de 21 de voturi
pentru, 12 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
2. Domnul Văduva Nicolae, posesor al C.I., seria VX, nr.424451, CNP1620918384209, domiciliat în Râmnicu
Vâlcea, strada Mărăşeşti nr.11, bl.90, sc.A, ap.8, cu un număr de 32 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 0 abţineri;
3. Doamna Militaru Rozalia-Mihaela, posesoare a C.I., seria VX, nr. 619629, CNP 2800512385590,
domiciliată în Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian, nr.186, bl.37, sc.D, ap.12, cu un număr de 21 de voturi
pentru, 12 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Primăriei Oraşului Călimăneşti, Societăţii Expo Nord-Oltenia S.A., 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.(5) coroborate cu prevederile 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. 25 din 15 februarie 2018
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea componenţei Colegiului Director al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extrordinară din data de 26 februarie 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.
2288 din 19 februarie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 2289
din 19 februarie 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.12, alin.(1) şi art.14 din Regulamentul-cadru
de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, prevăzut în 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;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1 (1) Se stabileşte componenţa Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea, după cum urmează:
1. Daniela Calianu - Secretar al Judeţului Vâlcea
- Preşedinte
Consiliul Judeţean Vâlcea
cu un număr de 30 voturi pentru şi 0 voturi împotrivă.
2. Nicolae Badea Director executiv
- Membru
Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Vâlcea
cu un număr de 29 voturi pentru şi 1 vot împotrivă.
3. Jana Diaconu - Director executiv adjunct
- Membru
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea
cu un număr de 30 voturi pentru şi 0 voturi împotrivă.
4.Daniela-Ştefania Udubaşa - Director executiv adjunct economic
- Membru
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea
cu un număr de 30 voturi pentru şi 0 voturi împotrivă.
5. Bogdan Paul Lăstun - Director general
- Membru
Direcţia Generală Administraţie Locală
Consiliul Judeţean Vâlcea
cu un număr de 28 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă.
6. Vasilica Mazilu Director general
- Membru
Direcţia Generală Economică
Consiliul Judeţean Vâlcea
cu un număr de 30 voturi pentru şi 0 voturi împotrivă.
7. Ioan-Sebastian Tămaş Director executiv
- Membru
Direcţia Tehnică
Consiliul Judeţean Vâlcea
cu un număr de 30 voturi pentru şi 0 voturi împotrivă.
(2) Componenţa Colegiului Director se completează cu personalul de conducere din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, care va fi desemnat de către directorul executiv al
direcţiei, prin dispoziţie.
Art.2 La data adoptării prezentei, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean
Vâlcea nr. 41 din 31 august 2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, precum şi
persoanelor prevăzute la art.1, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul 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, cu excepţia art.1, alin.(1) care a fost adoptat în temeiul art. 45, alin. (5), coroborat cu 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. 26 din 26 februarie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 26 februarie 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.2381 din 22 februarie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.2382 din
22 februarie 2018;
Ţinând cont de adresele Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Vâlcea nr.137 şi nr.138 din 20 februarie 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 şi ale art. 5, alin.(2), art. 7, alin.(3) şi art.19, alin.(2) din Legea nr.
273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Vâlcea, aprobat potrivit anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 17 din 15
februarie 2018, se rectifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Vâlcea, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art. 45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art. 98 din
Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 27 din 26 februarie 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale, pe traseul ”S.C. Eurofina S.R.L – Drăgăşani – Mitrofani - Guşoeni”,
operatorului de transport rutier S.C. SLS Express S.R.L.

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data 26 februarie 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.
2548 din 23 februarie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 2549
din 23 februarie 2018;
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Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. SLS Express S.R.L. emis
de Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială A.R.R. Vâlcea, prin adresa nr. 1161 din 21
februarie 2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 1999/R din 22 februarie 2018;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(1), lit.’’d’’ şi alin.(5), lit.’’a’’, pct.14 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 5 şi art. 17,
alin.(1) lit.’’p’’ din Legea serviciilor de transport public local, nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale
art. 31, alin.(11) şi alin.(2), art. 33, alin.(1) şi art. 35, alin.(1) – (3) şi alin.(5) din Normele de aplicare ale Legii nr.
92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările şi
completările ulterioare şi cu cele ale Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din
31 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale pe traseul ”S.C. Eurofina S.R.L – Drăgăşani – Mitrofani - Guşoeni”, operatorului de
transport rutier S.C. SLS Express S.R.L., pentru autovehiculul VL-10-SLS, începând cu data 1 martie 2018 şi
până la data de 28 februarie 2019.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzute la art.1, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Autorităţii Rutiere Române A.R.R. – Agenţia Teritorială A.R.R. Vâlcea, precum
şi S.C. SLS Express S.R.L., 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. 28 din 26 februarie 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul ”Râmnicu Vâlcea – Mihăeşti – S.C. VOX Profile S.R.L.”,
operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A.

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data 26 februarie 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.
2546 din 23 februarie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 2547
din 23 februarie 2018;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A.
emis de Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială A.R.R. Vâlcea, prin adresa nr. 1162 din 21
februarie 2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 1874/R din 22 februarie 2018;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(1), lit.’’d’’ şi alin.(5), lit.’’a’’, pct.14 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 5 şi art. 17,
alin.(1) lit.’’p’’ din Legea serviciilor de transport public local, nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale
art. 31, alin.(11) şi alin.(2), art. 33, alin.(1) şi art. 35, alin.(1) – (3) şi alin.(5) din Normele de aplicare ale Legii nr.
92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările şi
completările ulterioare şi cu cele ale Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 3 din
31 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale pe traseul ”Râmnicu Vâlcea – Mihăeşti – S.C. VOX Profile S.R.L.”, operatorului de
transport rutier S.C. Antares Transport S.A., pentru autovehiculul VL-60-ANT, începând cu data adoptării
prezentei hotărâri şi până la data de 1 februarie 2019.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzute la art.1, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Autorităţii Rutiere Române A.R.R. – Agenţia Teritorială A.R.R. Vâlcea, precum
şi S.C. Antares Transport 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. 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, 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean Dănuţ Zgripcea 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. 29 din 26 februarie 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul ”Pojogi – Cireşu – Dianu – Stroeşti – Obroceşti – Horezu – Faurecia
Budeşti”, operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data 26 februarie 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.
2550 din 23 februarie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 2551
din 23 februarie 2018;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.
emis de Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială A.R.R. Vâlcea, prin adresa nr. 1160 din 21
februarie 2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 2002/R din 22 februarie 2018;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(1), lit.’’d’’ şi alin. (5), lit.’’a’’, pct.14 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 5 şi art. 17,
alin.(1) lit.’’p’’ din Legea serviciilor de transport public local, nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale
art. 31, alin.(11) şi alin.(2), art. 33, alin.(1) şi art. 35, alin.(1) – (3) şi alin.(5) din Normele de aplicare ale Legii nr.
92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările şi
completările ulterioare şi cu cele ale Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 3 din
31 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale pe traseul ”Pojogi – Cireşu – Dianu – Stroeşti – Obroceşti – Horezu – Faurecia
Budeşti”, operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L., pentru autovehiculul B-87-RFW,
începând cu data 1 martie 2018 şi până la data de 1 martie 2021.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzute la art. 1, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Autorităţii Rutiere Române A.R.R. – Agenţia Teritorială A.R.R. Vâlcea, precum
şi S.C. Nicola Speditione S.R.L., 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 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. 30 din 26 februarie 2018

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

DISPOZIŢII
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale şi a
Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice
care funcţionează în subordinea ori sub autoritatea acestuia

Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub numărul 1149 din 26
ianuarie 2018, privind aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale şi
a Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din aparatul
de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice care funcţionează în
subordinea ori sub autoritatea acestuia;
În conformitate cu prevederile art.3 alin.(4) coroborat cu cele ale art.8 din Legea – cadru nr.153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate
cu cele art.2 alin.(1) ale Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
din Hotărârea Guvernului nr.286/2011;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind evaluarea performanţelor profesionale individuale a personalului
contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi din cadrul instituţiilor şi serviciilor
publice care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea acestuia, prevăzut în Anexa 1.
Art.2 Se aprobă Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului
contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi din cadrul instituţiilor şi serviciilor
publice care funcţionează în subordinea ori sub autoritatea acestuia, prevăzută în Anexa 2.
Art.3 Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.4 Pe data adoptării prezentei dispoziţii, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Dispoziţiei
Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâcea nr.379 din 20 iulie 2011, respectiv prevederile Dispoziţiei
Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr.19 din 14 ianuarie 2015, privind aprobarea Procedurii de
organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţean Vâlcea şi a celui din instituţiile publice care funcţionează în subordinea ori sub
autoritatea acestuia.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Vâlcea, Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, Muzeului Memorial
„Nicolae Bălcescu”, Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea,
Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Vâlcea, Serviciului Public Judeţean - Protecţia Plantelor, Serviciului Public Judeţean de
Pază Vâlcea, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea şi Centrului de Asistenţă
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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.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 183 din 08.02.2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea,
în şedinţă ordinară, în data de 15 februarie 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 15 februarie 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
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 189 din 09.02.2018
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. 1807 din
08.02.2018, 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
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 191 din 12.02.2018
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism

Constatin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr.1904 din
12.02.2018, 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, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 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 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
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 192 din 12.02.2018
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. 1935 din
12.02.2018, 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
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 NTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 196 din 14.02.2018
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.2067 din
14.02.2018, prin care se propune prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism;
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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. 1Se 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
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 197 din 14.02.2018
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.2518 din
22.02.2018, prin care se propune emiterea unuicertificate 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.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 221 din 23.02.2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
extraordinară în data de 26 februarie 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 26 februarie 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.
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Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei, urmărind
pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 222 din 23.02.2018
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.2740 din
27.02.2018, 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.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 225 din 28.02.2018

ANEXE
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa nr. 1 la Dispoziţia nr. 183 din 08.02.2018

REGULAMENT
privind evaluarea performanţelor profesionale individuale a personalului contractual din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice care
funcţionează în subordinea ori sub autoritatea acestuia
CUPRINS
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
CAPITOLUL II
Evaluarea performanţelor profesionale ale personalului contractual
Dispoziţii finale
Anexa nr.1
Criterii generale de evaluare a personalului contractual
I. Criterii generale de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului contractual care ocupă
funcţii de execuţie
II. Criterii generale de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului contractual care ocupă
funcţii de conducere
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Anexa nr.2 a
Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului care ocupă funcţii
contractuale de conducere (Model)
Anexa nr.2 b
Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului care ocupă funcţii
contractuale de execuţie (Model)
Anexa nr.3
Fişa postului (Model)
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art.1. - Prezentul regulament reglementează evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea
şi avansarea personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi din cadrul
instituţiilor şi serviciilor publice care funcţionează în subordinea ori sub autoritatea acestuia.
Art.2. -(1) Regulamentul stabileşte cadrul general pentru realizarea următoarelor obiective:
a) asigurarea concordanţei dintre cerinţele şi standardele postului, descrise în fişa postului şi calităţile
angajatului: profesionale, aptitudinale şi atitudinale;
b) asigurarea unui sistem motivaţional, care să determine creşterea performanţelor profesionale
individuale, prin avansarea sau promovarea în grade, trepte profesionale imediat superioare sau în funcţii
superioare.
(2) Pentru asigurarea acestor obiective prezentul regulament prevede:
a) evaluarea posturilor în funcţie de caracteristicile descriptive privind exigenţele şi performanţele pe
care acestea le impun angajaţilor;
b) evaluarea preformanţelor individuale ale angajaţilor în raport cu cerinţele posturilor;
CAPITOLUL II
Evaluarea performanţelor profesionale ale personalului contractual
Art.3.- Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activităţii
personalului prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor şi a criteriilor de evaluare stabilite pentru
perioada respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv.
Art.4.- Activitatea profesională a personalului contractual se apreciază anual, ca urmare a evaluării
performanţelor profesionale individuale.
Art.5.- Evaluarea performanţelor profesionale individuale trebuie făcută cu probitate, deontologie
profesională, realism şi obiectivitate.
Art.6.- Scopul evaluării constă în:
a) stabilirea gradului de compatibilitate a persoanei evaluate cu cerinţele în fişa postului;
b) stabilirea obiectivelor profesionale individuale pentru perioada următoare;
c) fundamentarea activităţii de promovare şi avansare în funcţii, grade sau trepte profesionale
superioare;
d) identificarea nevoilor de formare profesională continuă;
e) validarea programelor de recrutare, selecţie, încadrare, formare profesională;
f)
creşterea performanţei profesionale a personalului supus procedurilor de evaluare;
g) acordarea unor drepturi stabilite de actele normative în vigoare.
Art.7. - Procedura evaluării se realizează în următoarele etape:
a) completarea fişei de evaluare de către evaluator;
b) interviul;
c) contrasemnarea fişei de evaluare.
Art.8.- În sensul prezentului regulament, are calitatea de evaluator:
a) persoana aflată în funcţia de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi
desfăşoară activitatea salariatul aflat într-o funcţie de execuţie sau care coordonează activitatea acestuia;
b) persoana aflată în funcţia de conducere ierarhic superioară, potrivit structurii organizatorice a
autorităţii sau instituţiei publice, pentru salariatul aflat într-o funcţie de conducere.
Art.9.- (1) Sunt supuşi evaluării anuale salariaţii care au desfăşurat activitate cel puţin 6 luni în cursul
perioadei evaluate.
(2) Sunt exceptaţi de la evaluarea anuală salariaţii care ocupă funcţia de debutant şi care sunt evaluaţi
la sfârşitul perioadei de debut.
Art.10.- (1) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanţelor profesionale
individuale.
(2) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie a anului anterior celui în care se
face evaluarea, cu excepţia personalului didactic şi didactic auxiliar, pentru care perioada evaluată
corespunde anului de învăţământ.
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(3) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 ianuarie şi 28 februarie, din anul următor perioadei
evaluate, cu excepţia personalului didactic şi didactic auxiliar, pentru care activitatea de evaluare se
realizează în perioada 1-30 octombrie a fiecărui an.
Art.11.- În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului
contractual se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:
a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate contractul individual de muncă al salariatului evaluat
încetează sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz, salariatul va fi evaluat pentru perioada de până la
încetarea sau modificarea raporturilor de muncă.
b)atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al evaluatorului încetează, se
suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz, evaluatorul are obligaţia ca, înainte de încetarea,
suspendarea sau modificarea raportului de muncă ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile
calendaristice de la încetarea ori modificarea raporturilor de muncă, să realizeaze evaluarea performanţelor
profesionale individuale ale salariaţilor din subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la
evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale acestora.
c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobândeşte o diplomă de studii de nivel
superior şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii, într-o funcţie corespunzătoare studiilor absolvite, caz în
care evaluarea se face la o dată anterioară promovării;
d)în cazul detaşării pe o perioadă de minimum o lună, caz în care evaluarea se face la finalul acestei
perioade de către şeful instituţiei unde are loc detaşarea.
Art.12. - Personalul contractual nu va fi evaluat pentru perioada în care i se suspendă raportul de muncă.
Art.13.- (1) Criteriile generale de evaluare a personalului contractual sunt prevăzute în anexa nr.1.
(2) În funcţie de specificul activităţii instituţiei publice şi de activităţile efectiv desfăşurate de către
salariat, evaluatorul poate stabili şi alte criterii de evaluare care, astfel stabilite, se aduc la cunoştinţa
salariatului evaluat la începutul perioadei evaluate.
(3) Salariaţii care exercită, cu caracter temporar, o funcţie de conducere, vor fi evaluaţi pe perioada
exercitării temporare, pe baza criteriilor de evaluare stabilite pentru funcţia de conducere respectivă.
Art.14.- Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual
are ca elemente de referinţă:
a) fişa postului, ca element de raportare la cerinţele postului, activităţile şi responsabilităţile
corespunzătoare postului;
b) obiectivele profesionale individuale stabilite pentru perioada evaluată;
c) criteriile de evaluare stabilite potrivit art.13 din regulament.
Art.15.- Persoanele care au calitatea de evaluator, potrivit art.8, completează fişele de evaluare, al
căror model este prevăzut în anexa nr.2 a, respectiv nr.2 b, după cum urmează:
a) stabilesc gradul de îndeplinire a obiectivelor, prin raportare la atribuţiile stabilite prin fişa postului,
întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.3;
b) stabilesc calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
c) consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultăţile obiective întâmpinate de
acesta în perioada evaluată şi orice ale observaţii pe care le consideră relevante;
d) stabilesc obiectivele şi criteriile specifice de evaluare pentru următoarea perioadă de evaluare;
e) stabilesc eventualele necesităţi de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate.
Art.16.- (1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii care are loc
între evaluator şi persoana evaluată, în cadrul căruia:
a) se aduc la cunoştinţa persoanei evaluate notările şi consemnările făcute de evaluator în fişa de evaluare;
b) se semnează şi se datează fişa de evaluare de către evaluator şi de către persoana evaluată.
(2) În cazul în care între persoana evaluată şi evaluator există diferenţe de opinie asupra notărilor şi
consemnărilor făcute, în fişa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate.
Evaluatorul poate modifica fişa de evaluare.
Art.17.-(1) Notarea obiectivelor individuale şi a criteriilor de evaluare se face parcurgându-se
următoarele etape:
a) fiecare obiectiv se apreciază cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a obiectivului respectiv;
b)fiecare criteriu de evaluare se notează de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a criteriului,
în realizarea obiectivelor individuale stabilite.
(2) Pentru a obţine nota finală a evaluatorului se face media aritmetică a notelor obţinute ca urmare a
aprecierii obiectivelor şi criteriilor, rezultate din media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare obiectiv sau
criteriu, după caz.
(3) Semnificaţia notelor prevăzute la alin.(1) este următoarea: nota 1 – nivel minim şi nota 5 – nivel maxim.
Art.18.- Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:
a) între 1,00 şi 2,00 – nesatisfăcător. Performanţa este cu mult sub standard. În acest caz, se va
evalua perspectiva dacă salariatul respectiv mai poate fi menţinut pe post;
b) între 2,01 şi 3,00 – satisfăcător. Performanţa este la nivelul minim al standardelor sau puţin
deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performanţelor care trebuie atins şi de salariaţii mai puţin
competenţi sau lipsiţi de experienţă,
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c) între 3,01 şi 4,00 – bine. Performanţa se situează în limitele superioare al standardelor şi ale
performanţelor realizate de către ceilalţi salariaţi;
d) între 4,01 şi 5,00 – foarte bine. Persoana necesită o apreciere specială întrucât performanţele sale
se situează peste limitele superioare ale standardelor şi performanţelor celorlaţi salariaţi.
Art.19 - (1) După finalizarea etapelor procedurii de evaluare menţionate la art.7 lit.a) şi b), fişa de
evaluare se înaintează contrasemnatarului.
(2) În sensul prezentului regulament, are calitatea de contrasemnatar salariatul aflat în funcţia
superioară evaluatorului potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice.
(3) În situaţia în care calitatea de evaluator o are şeful autorităţii sau instituţiei, fişa de evaluare nu se
contrasemnează.
Art.20.– (1) Fişa de evaluare poate fi modificată conform deciziei contrasemnatarului, în următoarele cazuri:
a) aprecierile consemnate nu corespund realităţii;
b) între evaluator şi persoana evaluată există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de
comun acord.
(2) Fişa de evaluare modificată în condiţiile prevăzute la alin.(1) se aduce la cunoştinţa salariatului evaluat.
Art.21. - Salariaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul autorităţii sau
instituţiei publice.
(2) Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă de către
salariatul evaluat a calificativului acordat şi se soluţionează în termen de 15 zile calendaristice de la data
expirării termenului de depunere a contestaţiei, de către o comisie constituită în acest scop prin act
administrativ al conducătorului instituţiei.
(3) Comisia de cercetare a contestaţiei va fi formată dintr-un număr impar de membri.
(4) În comisia de cercetare a contestaţiei nu pot fi desemnaţi cei care au întocmit/aprobat evaluarea.
(5) Cercetarea contestaţiei se realizează pe baza fişei de evaluare al cărei rezultat se contestă,
obiectivelor stabilite/revizuite în fişa de evaluare precedentă, fişei postului persoanei evaluate, referatului
întocmit de şeful nemijlocit al persoanei evaluate, precum şi a interviului cu personalul contractual care a
contestat evaluarea.
(6) Rezultatul cercetării contestaţiei se consemnează într-un proces verbal şi se comunică salariatului
în termen de 5 zile calendaristice de la soluţionarea contestaţiei.
(7) Salariatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate potrivit alin.(1) se poate
adresa instanţei competente, în condiţiile legii.
Dispoziţii finale
Art.22. - Prin excepţie de la prevederile art.10 alin.(3) evaluarea performanţelor individuale ale
personalului contractual se face la intrarea în vigoare a prezentei dispoziţii.
Art.23. - Anexele nr.1, 2 a, 2 b şi 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa nr. 2 la Dispoziţia nr. 183 din 08.02.2018

Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual
din aparatul de specialitate al consiliului judeţean vâlcea şi din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice
care funcţionează în subordinea ori sub autoritatea acestuia, în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare
Art.1. – (1) Prin promovare se asigură evoluţia în carieră a personalului contractual, prin trecera
într-un grad superior sau treaptă profesională superioară, într-o funcţie de conducere sau într-o funcţie pentru
care este prevăzut un nivel de studii superior.
(2) Examenul de promovare a personalului contractual în grade sau trepte profesionale, respectiv în
funcţii superioare, se organizează de instituţia în care îşi desfăşoară activitatea salariaţii, în condiţiile
prezentei Proceduri.
(3) Promovarea personalului contractual în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un
post vacant, iar în situaţia în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul
de funcţii în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.
(4) Promovarea într-o funcţie de conducere se face pe un post vacant cu respectarea prevederilor
art.1 – 40 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
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(5) Promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face prin transformarea
postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-un post prevăzut cu studii superioare de scurtă durată
sau de lungă durată al cărui grad profesional este imediat superior celui de debutant, cu menţinerea gradaţiei avute la
data promovării, ca urmare a obţinerii unei diplome de nivel superior sau a promovării examenului organizat în acest
sens, cu respectarea prevederilor art. 6 şi art . 9 – 14 din prezenta Procedură.
Art.2. - (1) Propunerea de promovare într-o funcţie cu nivel de studii superior, ca urmare a absolvirii
de către salariat a unor forme de învăţământ superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau
considerată de autoritatea ori instituţia publică ca fiind utilă pentru desfăşurarea activităţii, justificată de
necesitatea modificării fişei de post, se face de şeful ierarhic superior la cererea salariatului, însoţită de copia
legalizată a diplomei de licenţă, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, de adeverinţa care să ateste
absolvirea studiilor, eliberate de o instituţie de învăţământ superior acreditată, şi este aprobată de către
conducătorul autorităţii ori instituţiei publice.
(2) Promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face numai în
măsura în care conducătorul autorităţii sau instituţiei publice decide ca atribuţiile din fişa postului să fie
modificate în mod corespunzător.
Art.3. Promovarea personalului contractual în grade sau trepte profesionale se face prin examen în baza unui
referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
Art.4. Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale se poate organiza trimestrial,
semestrial sau anual, în funcţie de decizia conducătorului autorităţii ori instituţiei publice:
Art.5. – (1) Referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic al salariatului cuprinde următoarele elemente:
a) descrierea activităţii desfăşurate de candidat;
b) nivelul de însuşire a legislaţiei specifice activităţii desfăşurate;
c) aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul în modul de îndeplinre a atribuţiilor;
d) conduita candidatului în timpul serviciului;
e) propunerea de promovare;
f) bibliografia şi, după caz, tematica examenului de promovare;
g) propuneri privind componenţa comisiei de examinare şi cea de soluţionare a contestaţiilor.
(2) Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare şi
documente expres indicate. Tematica examenului de promovare se stabileşte pe baza bibliografiei.
(3) Referatul de evaluare se depune până la ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru la Serviciul /Biroul
/Compartimentul de resurse umane.
Art.6. – (1) Anunţul privind examenul de promovare se afişează la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii
sau instituţiei publice, după caz, cu 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru organizarea acestuia.
(2) Anunţul privind examenul de promovare va conţine în mod obligatoriu:
a) data, ora şi locul desfăşurării examenului;
b) bibliografia şi, după caz tematica;
c) modalitatea de desfăşurare a examenului.
Art.7. –(1) Examenul de promovare a personalului contractual constă în susţinerea unei probe scrise
sau a unei probe practice, după caz, stabilite de comisia de examinare.
(2) Proba practică se susţine în cazul funcţiilor contractuale la care este necesară verificarea
abilităţilor practice ale candidatului.
Art.8. Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale
individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
Art.9. – (1) Comisia de examinare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor desemnate prin act
administrativ al ordonatorului de credite al autorităţii sau instituţiei publice, sunt formate din 3 membri cu
experienţă şi cunoştinţele necesare în domeniul postului în care se face promovarea şi un secretar.
(2) Secretarul comisiei de examinare este şi secretar al comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi este
numit prin actul prevăzut la alin.(1).
(3) Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de membru în
comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Art.10. -(1) Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a
tematicii, maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult
două ore înainte de ora stabiltă pentru examenul de promovare.
(2) La locul, data şi ora stabilită pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la
dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite, conform alin. (1).
(3) Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de comisia de examinare.
(4) Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de
dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.
(5) În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea
elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:
a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
b) abilităţi de comunicare;
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c) capacitatea de sinteză;
d) complexitate, iniţiativă, creativitate.
(6) Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu prevăzut la alin (5).
Art.11. – (1) În situaţia în care examenul de promovare constă în susţinerea unei probe practice,
membrii comisiei de examinare notează proba practică cu un punctaj de maximum de 100 de puncte, pe baza
următoarelor criterii:
a) capacitatea de adaptare;
b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
d) capacitatea de comunicare;
e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.
(2) În funcţie de cerinţele de studii sau profesionale specifice funcţiei contractuale, criteriile de evaluare
prevăzute la alin.(1), lit.d) şi e) sunt stabilite opţional de către organizatorii examenului de promovare.
(3) În vederea testării pentru proba practică, se pot stabili şi alte criterii de evaluare.
Art.12. – (1) Punctajele acordate de membrii comisiei de examinare la proba scrisă sau la proba
practică a examenului de promovare se consemnează în borderoul de notare.
(2) Punctajul minim de promovare a probei scrise sau a probei practice este de 50 de puncte.
Art.13. Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice,
precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.
Art.14.– (1) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi
lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept .
(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea sau proba practică, iar rezultatele finale
se afişează la sediul instituţiei sau autorităţii publice în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere a contestaţiei.
Art.15. – (1) Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la
sfârşitul perioadei de debut stabilite în condiţiile legii, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat
superioară, în baza unui referat de evaluare întocmit cu respectarea prevederilor art. 5.1., din Procedură, de
şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
(2) Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu
prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.
(3) Ca urmare a promovării, fişa de post a salariatului se modifică şi se completează cu noi atribuţii şi
responsabilităţi, sau, după caz, prin creşterea gradului de complexitate a atribuţiilor exercitate.
Art.16. - Încadrarea şi stabilirea salariului pentru persoanele admise la examenul de promovare sau
avansare în grade sau trepte profesionale superioare, respectiv în funcţii superioare, se face în condiţiile
prevăzute de legislaţia privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la Dispoziţia nr. 189 din 09.02.2018

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 15 februarie 2018, ora 1000
1. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 31.01. 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 eficienţa activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, în trimestrul IV/2017.
4. Raport privind eficienţa activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, în cursul anului 2017.
5. Raport privind modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Vâlcea şi a solicitărilor
privind accesul la informaţiile de interes public, în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017.
6. Proiect de hotărâre privind: aprobarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiţii ale
Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau integral de la buget şi a numărului de personal şi fondul aferent
salariilor de bază din aparatul de specialitate şi din instituţiile şi serviciile publice finanţate din bugetul local, pe anul
2018 şi estimări pe anii 2019-2021; aprobarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri
judeţene, pe anul 2018; aprobarea repartizării pe culte a numărului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul
2018 şi estimări pe anii 2019 – 2021; aprobarea Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii,
precum şi a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de bază , pe anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021.
7. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a sumei de 10.030 mii lei, din fondul la
dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, constituit potrivit prevederilor art.6, alin. (3), lit.b) din Legea Bugetului de stat pe anul
2018, nr.2/2018, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea
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cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2018, precum şi a sumelor aprobate conform art.33, alin. 3, lit.b) din
Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, estimate pentru anii 2019-2021.
8. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul
2018 şi estimări pe anii 2019-2021.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie Dragoeşti.
10. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, aflate în domeniul
public al judeţului Vâlcea.
11. Proiect de hotărâre privind renunţarea la dreptul de preempţiune referitor la cumpărarea imobilului (teren) în
suprafaţă de 2.046 mp, situat în zona de protecţie a Sitului arheologic de la Râmnicu Vâlcea, Cartier Copăcelu (Valea Răii),
municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, identificat în Lista monumentelor istorice 2015, cod VL-I-s-A-09508.
12. Proiect de hotârâre privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri rezultate din investiţia
„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” .
13. Proiect de 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 Expo Nord-Oltenia S.A.
14. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea Expo Nord-Oltenia S.A. să desemneze trei administratori provizorii în Consiliul de
administraţie al societăţii începând cu data de 21.02.2018.
15. Diverse.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin Rădulescu
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexă la Dispoziţia nr. 191 din 12.02.2018

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
Nr. ____ din ____Interval: 1 – 1
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

1

2

3

4

5

1 S.C. CET
GOVORA
S.A.

Municipiul
Râmnicu
Vâlcea, str.
Industriilor
nr.1;

Amplasament Durată de Observaţii
execuţie
6

Închidere şi consolidare
Comunele
depozit vechi de zgură şi 11.236.166 Budeşti şi
cenuşă până la cota 249,00
Galicea;
mdMN-EtapaIII:Consolidare
depozit zgură şi cenuşă în
compartimentele I,II până la
cota +249,00 mdMN;
Arhitect Şef,
cu delegaţie
Elena Dana PETRESCU

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

7

8

24 luni

Anexa la Dispoziţia nr. 192 din 12.02.2018

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism emise, a căror valabilitate urmează a se prelungi
Nr. .... din ..interval: 14 - 14

1

Nr.
crt.

Nr. CU
Data eliberării

Solicitant

Denumirea lucrării

Localitatea

Durata de
prelungire

1

2

3

4

5

6

14/1072 din
16.02.2017

S.C. DIANA „Modernizare fabrică de preparate carne
S.R.L.
în judeţul Vâlcea". Desfiinţare construcţii
(C1parţial; C7 şi C10 înscrise în Cartea
funciară nr.35558);
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
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Bujoreni

12 luni

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 196 din 14.02.2018

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
Nr. ____ din ______interval: 1 – 1
Nr. Solicitant
crt.
1

2

1. Compania
Naţională
de
Administr
are a
Infrastruct
urii
Rutiere
S.A .

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificat de
urbanism

Avize şi acorduri de
amplasament solicitate prin
certificatul de urbanism

3

4

5

6

7

24 luni

-Protecţia mediului; -alimentare
cu apă; - alimentare cu energie
electrică;
-telefonizare;
securitatea
la
incendiu;
-protecţia civilă; -sănătatea
populaţiei; -Aviz A.N.I.F – U.A.
Vâlcea; -Aviz Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului Vâlcea –
Serviciul Rutier; -Acordul în
formă autentică al proprietarilor
de terenuri ce vor fi afectate de
lucrări; -Aviz Stat Major General
M.Ap.N., M.A.I. S.R.I.; -Decizia
D.A.D.R. de scoatere din
circuitul
agricol/Ordinul
ministrului/Hotărâre de Guvern,
după caz; -Decizia Gărzii
Forestiere de scoatere din
circuitul silvic/Ordinul ministrului
/Hotărâre de Guvern, după caz;
-Aviz Sistemul de Gospodărire
a
Apelor
Vâlcea;
-Aviz
Societatea Distribuţie Energie
Oltenia S.A; -Aviz S.C.
Transelectrica - S.T. Sibiu;
-Aviz Administratori drumuri
naţionale, judeţene, comunale
şi locale; -Raport de audit de
siguranţă rutieră sau de
evaluare de impact asupra
siguranţei rutiere, după caz;
-Aviz Ministerul Culturii şi
Identităţii Naţionale; -Aviz S.C.
Hidroelectrica
S.A.;
-Aviz
Administrator
Parc
Naţional
”Cozia”;
-Aviz
Compania Naţională de Căi
Ferate ”CFR” S.A.; -Studiu
topografic; -Studiu geotehnic
verificat la cerinţa Af; -Studiu
hidrologic; -Referat verificator
proiect
conform
Legii
nr.10/1995 privind calitatea în
construcţii, republicată; -Plan
de încadrare în zonă şi plan de
situaţie pe suport topografic
vizat la Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea.

Bucuresti,
Sector 1,
C.P.
010873,
B-Dul
Dinicu
Golescu,
Nr.38

AUTOSTRADA comunele:
SIBIU Cîineni,
PITEşTI.
Racoviţa şi
Perişani

Preşedinte,
Constantin RĂDULESCU
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Anexa la Dispoziţia nr. 197 din 14.02.2018

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism emise, a căror valabilitate urmează a se prelungi
Nr. .... din ....interval: 17 din 2017
Nr.
crt.

Nr. CU
Data eliberării

Solicitant

Denumirea lucrării

Localitate

Durata de
prelungire

1

2

3

4

5

6

1.

17/1283
24.02.2017

S.C. GASTENHUIS
TOP S.R.L. prin
Stanca Eduard

”Pensiune agroturistică 3
margarete – D+P+1E+M,
foişor – P, amenajări
exterioare (spaţii parcare)
şi împrejmuire”

Comuna
Voineasa
-Obârşia
Lotrului

12 luni

PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 221 din 23.02.2018

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
Nr. ____ din ___ interval: 2-2
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

1

2

3

4

5

6

7

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

,,Modernizare
D.J.646
Băbeni (DN64)
- Băluţoaia Mănăileşti –
Genuneni –
FoleştiDumbraveşti –
Foleştii de Sus
-Tomşani –
Costeşti –
Mânăstirea
Bistriţa –
Mânăstirea
Arnota, Judeţul
Vâlcea’’

Oraşul Băbeni
comunele:
Frînceşti
Tomşani
Costeşti

24 luni

-Agenţia
judeţeană
pentru
protecţia
mediului;
-Aviz
administrator
reţele
utilitaţi
(energie
electrică,
apă,
canalizare, gaze, telefonie);
-Aviz Stat Major General
M.Ap.N.; -Aviz Sistemul de
Gospodărire a Apelor Vâlcea;
-Aviz Administratori drumuri
(D.N.67, D.N 64),
drumuri
comunale şi locale; -Aviz
Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Vâlcea – Serviciul
Rutier; -Aviz Administratori Cale
Ferată (Compania Naţională de
Căi Ferate CFR S.A şi S.C
Ciech Soda Romania); -Aviz
Administrator Parcul Naţional
Buila
-Vînturariţa;
-Acord
Inspectoratul
Judeţean
în
Construcţii Vâlcea; -Studiu
geotehnic verificat la cerinţa Af;
Expertiză tehnică; -Referat
verificator proiect conform Legii
nr. 10/1995 privind calitatea în
construcţii, republicată; -Plan de
încadrare în zonă şi plan de
situaţie pe suport topografic
vizat la Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea.

1

Consiliul
Judeţean
Vâlcea

Amplasament Valabilitate
certificat de
urbanism

ARHITECT ŞEF,
Elena Dana PETRESCU
27

Avize şi acorduri de
amplasament solicitate prin
certificatul de urbanism

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la dispoziţia nr. 222 din 23.02.2018

ORDINEA DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 26 februarie 2018, ora 1000
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea.
3. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "S.C. Eurofina S.R.L. – Drăgăşani - Mitrofani - Guşoeni",
operatorului de transport rutier S.C. SLS Express S.R.L.
4. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Râmnicu Vâlcea – Mihăeşti - S.C. VOX Profile
S.R.L.”,operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A.
5. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Pojogi – Cireşu – Dianu – Stroeşti - Obroceşti - Horezu Faurecia Budeşti”, operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 225 din 28.02.2018
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
Nr. ____ din ___interval: 3-3
Avize şi acorduri de
Nr.
Nr.
Adresa Denumirea
Valabilitate
amplasament solicitate
Solicitant
Amplasament
crt. CU
solicitant
lucrării
CU
prin certificatul de
urbanism
1
2
3
4
5
6
7
8
1
3
S.C.
Municipiul Modernizare Oraşul Băile
12 luni
-Agenţia judeţeană pentru
Distribuţie
Craiova,
L.E.A. J.T. şi Govora
protecţia mediului; -Aviz
Energie
strada
branşamente comuna
administrator reţele utilităţi
Oltenia
Calea
aferente
Păuşeşti
(energie electrică, apă,
S.A.(prin
Severinului, PTCZ
canalizare, gaze, telefonie);
S.C. Ruxel nr.97
Cazare, Vila
-Aviz Administrator drum
(S.R.L.),
Nuşa, Palace
comunal
D.C.126
şi
şi PTAB
administrator
străzi din
MFA, strazile
oraşul Băile Govora; -Aviz
Tudor
administrator reţele ape
Vladimirescu,
minerale-S.C. Băile Govora
Sfatului,
S.A;. -Aviz Inspectoratul de
Zorileanu,
Poliţie
al
Judeţului
Vasile
Vâlcea–Serviciul
Rutier;
Alecsandri,
-Acordul
proprietarilor
Teiului,
afectaţi de execuţia lucrărilor;
Narciselor,
-Studiu geotehnic; -Referat
Lalelelor,
verificator proiect conform
Palangine şi
Legii nr. 10/1995 privind
Fagului, oraş
calitatea
în
construcţii,
Băile Govora,
republicată;
-Plan
de
judeţul
încadrare în zonă şi plan de
Vâlcea’’
situaţie pe suport topografic
vizat la Oficiul de Cadastru şi
publicitate Imobiliară Vâlcea.
ARHITECT ŞEF,

Elena Dana PETRESCU
28

