MONITORUL OFICIAL
AL
JUDEŢULUI VÂLCEA
(ianuarie)

1/2018
1

CUPRINS

HOTĂRÂRI

Pag.

5-14
Hotărârea nr. 1 din 31.01.2018 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a
3
deficitului secţiunii de dezvoltare, înregistrat la data de 31 decembrie 2017
Hotărârea nr. 2 din 31.01.2018 privind aprobarea Bugetului împrumuturilor interne şi a Listei
3
obiectivelor de investiţii finanţate din împrumuturile interne, pe anul 2018
Hotărârea nr. 3 din 31.01.2018 privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local şi din Fondul
4
de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2018
Hotărârea nr. 4 din 31.01.2018 privind aprobarea Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii
5
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
Hotărârea nr. 5 din 31.01.2018 privind nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica în anul 2018
5
Hotărârea nr. 6 din 31.01.2018 privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de pază
6
de către Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea
Hotărârea nr. 7 din 31.01.2018 privind aprobarea unor măsuri de funcţionare a Serviciului Public
7
Judeţean de Pază Vâlcea
Hotărârea nr. 8 din 31.01.2018 privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul
8
Vâlcea, pentru anul şcolar 2018 – 2019
Hotărârea nr. 9 din 31.01.2018 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între
9
Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia Generală Anticorupţie şi Consiliul Judeţean Vâlcea
Hotărârea nr. 10 din 31.01.2018 privind aprobarea Protocolului de colaborare pe linia furnizării de
10
date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor
Hotărârea nr. 11 din 31.01.2018 privind aprobarea Scrisorii de aşteptări şi mandatarea reprezentanţilor
10
Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Parc Ind Vâlcea” SA, să declanşeze
procedura de selecţie pentru membrii în Consiliul de Administraţie al societăţii
Hotărârea nr. 12 din 31.01.2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
11
Vâlcea nr. 51 din 31 martie 2017
Hotărârea nr. 13 din 31.01.2018 privind modificarea art. 1 lit. a) pct. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean
12
Vâlcea nr. 40 din 31 august 2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea în
Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti
Hotărârea nr. 14 din 31.01.2018 privind modificarea art. 1 lit. b) pct. 1 din Hotărârea Consiliului
12
Judeţean Vâlcea nr. 22 din 28 iulie 2016 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului
Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea
Hotărârea nr. 15 din 31.01.2018 privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioadă de 6 luni, a funcţiei
13
publice de conducere de Director executiv adjunct economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea, de către doamna Udubaşa Daniela Ştefania, consilier, gradul profesional superior
Hotărârea nr. 16 din 31.01.2018 privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioada de 6 luni, a
14
funcţiei publice de conducere de Director executiv adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea, de către doamna Diaconu Jana, consilier juridic, gradul profesional superior
15-16
DISPOZIŢII
Dispoziţia nr. 11 din 11.01.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
15
evaluării anuale a managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului
Judeţean Vâlcea, pentru anul 2017
Dispoziţia nr. 167 din 23.01.2018 privind prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism
15
Dispoziţia nr. 170 din 25.01.2018 privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
16
ordinară, în data de 31 ianuarie 2018, ora 1000
Dispoziţia nr. 175 din 31.01.2018 privind prelungirea valabilităţii a două certificate de urbanism
16
17-26
ANEXE

2

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRI

HOTĂRÂRE
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de
dezvoltare, înregistrat la data de 31 decembrie 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 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.
281 din 9 ianuarie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr. 282
din 9 ianuarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 234 din 8 ianuarie 2018, transmisă
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea;
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 pct.5.13.3, alin.(1), lit.”b” şi alin.(2) din Normele
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor
Publice nr. 3244/2017, modificate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3315/2017;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de
dezvoltare, înregistrat la data de 31 decembrie 2017, în valoare de 16.061.214,56 lei.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în 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 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 1 din 31 ianuarie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului împrumuturilor interne şi a
Listei obiectivelor de investiţii finanţate din împrumuturile interne, pe anul 2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2018 la care participă
un număr de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, nr. 938/22.01.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr. 939
din 22 ianuarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”b” şi alin.(3), lit.”b” din Legea administraţiei publice
locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.19, alin.(1), lit.”a” din
Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 (1) Se aprobă Bugetul împrumuturilor interne, pe anul 2018, potrivit anexei nr.1.
(2) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2018, privind împrumuturile interne,
potrivit alin. (1), este prevăzută în anexele nr. 1.1 şi 1.2.
Art.2 (1) Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii finanţate din împrumuturile interne, ale Consiliului
Judeţean Vâlcea, pe anul 2018, potrivit anexei nr.2.
(2) Se aprobă Lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii cu finanţare din credite
bancare interne, ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2018, potrivit anexei nr. 2.a.
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Art.3 Anexele nr. 1, 1.1, 1.2, 2 şi 2a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, precum şi Şefului Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art. 45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art. 98
din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 2 din 31 ianuarie 2018

NOTĂ: Anexele nr.1, 1.1, 1.2, 2 şi 2a pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari
adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local şi din Fondul de Întreţinere,
Înlocuire şi Dezvoltare, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 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, nr. 940/22.01.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr. 941
din 22 ianuarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(1), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale, nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.58, alin.(1), lit.”a” din Legea nr.
273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor
metodologice pentru constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare,
cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 198/2005;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 (1) Se utilizează sume din Excedentul bugetului local şi din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi
Dezvoltare, pentru finanţarea obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2018,
potrivit anexei nr.1, după cum urmează:
1. Suma de 25.500.000 lei din Excedentul bugetului local;
2. Suma de 148.000 lei din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare.
(2) Detalierea cheltuielilor pe capitole, subcapitole şi paragrafe, pe anul 2018, privind bugetul local,
potrivit alin. (1), este prevăzută în anexa nr.2.
(3) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2018, privind bugetul local, potrivit
alin. (1), este prevăzută în anexele nr. 2.1 – 2.11.
Art.2 (1) Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială de la bugetul local, ale
Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2018, potrivit anexei nr. 3.
(2) Se aprobă Lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii cu finanţare parţială sau
integrală de la bugetul local, ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2018, potrivit anexei nr. 3.a.
Art.3 Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.11, 3 şi 3a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, precum şi Şefului Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art. 45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art. 98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 3 din 31 ianuarie 2018

NOTĂ: Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.11, 3 şi 3a pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea
hotarari adoptate
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
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

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 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, nr. 936/22.01.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr. 937
din 22 ianuarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(3), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art.14, alin.(6) şi art.19, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 273/2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.18, alin.(5) din Legea – cadru privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 201, alin.(9) din Legea
nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1, lit.”c”
din Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii, nr. 1043/2010;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.(1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, pe
anul 2018 şi estimările pe anii 2019-2021, potrivit anexei nr.1.
(2) Se aprobă numărul de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anul 2018, ale Spitalului
Judeţean de Urgenţă Vâlcea, potrivit anexei nr.2.
Art.2.(1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin
Anastasatu” Mihăeşti, pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019-2021, potrivit anexei nr.3.
(2) Se aprobă numărul de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anul 2018, ale Spitalului de
Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti, potrivit anexei nr.4.
Art.3.(1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, pe anul 2018
şi estimările pe anii 2019-2021, potrivit anexei nr.5.
(2) Se aprobă numărul de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anul 2018, ale Spitalului de
de Psihiatrie Drăgoeşti, potrivit anexei nr.6.
Art.4 Anexele nr.1 - 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Spitalului
de Psihiatrie Drăgoeşti, Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti, 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 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 4 din 31 ianuarie 2018

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

NOTĂ: Anexele nr.1- 6 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind nivelul taxelor locale și tarifelor ce se vor aplica în anul 2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 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. 14293 din 14 noiembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.
14294 din 14 noiembrie 2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) lit. ”b” și alin.(2) lit. ”c” din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Titlului IX ”Impozite și taxe
locale”, Capitolul V, art. 474 alin.(7), art. 486 alin.(1), art. 494 alin.(1) și alin.(6) din Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, ale art. 4 lit. ”a” din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
5

construcţii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 36 alin.(11) din Legea
privind amenajarea teritoriului și urbanismul nr.350/2001, cu modificările și completările ulterioare, cele ale
art. 82 alin.(3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor în construcţii, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinţei nr.839/2009, ale
Ordonanţei Guvernului privind regimul drumurilor, nr.43/1997, cu modificările și completările ulterioare și
ale Ordonanţei Guvernului privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea serviciilor publice, nr.88/2001,
precum și cu cele ale art. 7 alin.(1) și alin.(2) din Legea privind transparenţa decizională în administraţia
publică, nr.52/2003, republicată;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă nivelul taxelor locale și al tarifelor ce se vor aplica în anul 2018, după cum urmează:
a)Taxele și tarifele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizaţiilor în domeniul construcţiilor din
competenţa de autorizare a Consiliului Judeţean Vâlcea și reglementările privind aplicarea acestor taxe și
tarife, scutirile la plată, potrivit anexei nr.1 ;
b)Tarifele pentru închirierea de spaţii situate în clădiri aflate în domeniul public sau privat al judeţului
Vâlcea, precum și unele reglementări privind aplicarea acestor tarife, potrivit anexei nr.2;
c)Tarifele de utilizare a zonei drumurilor de interes judeţean aflate pe raza administrativ-teritorială a
judeţului Vâlcea, modul de aplicare și excepţiile de la perceperea acestor tarife, potrivit anexei nr.3;
d)Tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean aflate pe raza administrativ-teritorială a
judeţului Vâlcea, modalitatea de aplicare a acestor tarife, scutirile de la plată, potrivit anexei nr.4;
e)Taxele pentru eliberarea la cerere a unor extrase sau copii de pe documente deţinute de Consiliul
Judeţean Vâlcea, multiplicarea unei pagini, potrivit anexei nr. 5;
f) Taxele și tarifele privind unele servicii efectuate de Muzeul Judeţean ”Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea,
potrivit anexei nr. 6;
g) Taxele și tarifele privind unele servicii efectuate de Muzeul Memorial ”Nicolae Bălcescu” potrivit anexei nr.7;
h)Taxele privind unele servicii efectuate de Biblioteca Judeţeană ”Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea,
potrivit anexei nr.8;
i) Taxele școlare pentru anul școlar 2017-2018 la Școala Populară de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea,
potrivit anexei nr.9;
j) Tarifele pe tipuri de activităţi desfășurate de către Serviciul Public Judeţean pentru Protecţia Plantelor
Vâlcea pe anul 2018 și modalitatea de calcul a acestora, potrivit anexei nr.10;
k) Taxele percepute în anul 2018 de Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Vâlcea, potrivit anexei nr.11;
l) Tarifele pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul
Vâlcea, pe anul 2018, potrivit anexei nr.12.
Art.2 Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, nr.9, nr.10, nr.11 și nr.12 fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, Regiei Autonome
Judeţene de Drumuri și Poduri Vâlcea, precum și instituţiilor și serviciilor publice aflate sub autoritatea
Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2) lit. ”c”, coroborate cu
cele ale art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 5 din 31 ianuarie 2018

NOTĂ: Anexele nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte,
secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de pază
de către Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 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.
381 din 11 ianuarie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr. 382
din 11 ianuarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
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Ţinând cont de adresele Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea nr. 1631 din 27 noiembrie 2017
şi nr. 1709 din 18 decembrie 2017;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(1), lit.”d” şi alin.(5), lit.”a”, pct.14 din Legea administraţiei
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.10, alin.(1),
alin.(3) şi alin.(4) din Legea – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 20 din Legea nr. 371/2004, privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului
nr.846/2017, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi ale art.30, art.36 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.148 din 28 noiembrie 2013;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă tariful lunar pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public Judeţean
de Pază Vâlcea în sumă de 3.424 lei/agent de securitate/lună, potrivit anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data prezentei, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean
Vâlcea nr. 28 din 27 februarie 2017.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, în vederea aducerii
la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art. 45, alin.(2), lit.”c”, 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 împotriva, o abţinere, iar domnul consilier judeţean Nicu Spiridon,
nu a participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 6 din 31 ianuarie 2018

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

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 unor măsuri de funcţionare a Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 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.1074 din 25 ianuarie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat
la nr.1075 din 25 ianuarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa nr.66 din 15 ianuarie 2018, înregistrată la Consiliului Judeţean Vâlcea sub nr.517 din
15 ianuarie 2018, prin care Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea a transmis distribuţia posturilor pe
obiectivele de investiţii de interes judeţean, precum şi la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”f” şi alin.(5), lit.’’a’’, pct.14 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.31 din Legea
nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor nr.333/2003, republicată, cu modificările și
completările ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.148 din 28 noiembrie 2013, privind
aprobarea organigramei, statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcţionare a Serviciului
Public Judeţean de Pază Vâlcea;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea asigură, prin achiziţie directă, în conformitate cu
prevederile art.31 din Legea nr.98/2016, privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,
serviciile de pază la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, la unele instituţii publice de interes judeţean
precum şi la unele bunuri declarate de interes public judeţean, după cum urmează:
1. Consiliul Judeţean Vâlcea
- 9 posturi;
2. Centrul Militar Judeţean Vâlcea
- 5 posturi;
3. Biblioteca Judeţeană ”Antim Ivireanul” Vâlcea
- 5 posturi;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea
Muzeul Memorial ”Nicolae Bălcescu”
Staţia de sortare Râureni
Staţia de sortare Brezoi
Depozit Deşeuri Drăgăşani
Depozit Deşeuri Călimăneşti
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea

- 5 posturi;
- 4 posturi;
- 5 posturi;
- 5 posturi;
- 7 posturi;
- 4 posturi;
- 26 posturi;
- 3 posturi.

Art.2 Paza la instituţiile publice şi la bunurile prevăzute la art.1 se asigură de către Serviciul Public
Judeţean de Pază Vâlcea, prin contract de prestări servicii, conform tarifului lunar aprobat prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art.3 Pe data adoptării prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii nr. 29 din 27
februarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe, Direcţiei Generale
Administraţie Locală, Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, Centrului Militar Judeţean Vâlcea,
Bibliotecii Judeţene ”Antim Ivireanul” Vâlcea, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea,
Muzeului Memorial ”Nicolae Bălcescu”, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea, Muzeului Judeţean ”Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru,
0 voturi împotrivă, 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean Nicu Spiridon, nu a participat la vot.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 7 din 31 ianuarie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special din
Judeţul Vâlcea, pentru anul şcolar 2018 - 2019

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 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.491 din 15 ianuarie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.492
din 15 ianuarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de Avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, transmis prin adresa nr.6735 din 15
decembrie 2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.17897 din 29 decembrie 2017;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(1), lit.”d” şi alin.(5), lit.„a”, pct.1 din Legea administraţiei
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12, alin.(6), art.
61, alin.(1) şi (2), art. 110, alin.(3) şi art. 112, alin.(3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Metodologiei privind fundamentarea cifrei de
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi
în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei
unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018 - 2019, aprobată prin Ordinul Ministrului
Educaţiei Naţionale nr. 5472/2017;
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 organizează reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special preuniversitar, din Judeţul
Vâlcea, pentru anul şcolar 2018 - 2019, după cum urmează:
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni, oraşul Băbeni, judeţul Vâlcea;
- Şcoala Profesională Specială, sat Bistriţa, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, precum şi Inspectoratului Şcolar
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Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 8 din 31 ianuarie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între
Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia Generală Anticorupţie şi Consiliul Judeţean Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 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.851 din 19 ianuarie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.852 din 19 ianuarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Ţinând cont de adresa Ministerului Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală Anticorupţie nr.952601 din
18 decembrie 2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.17192 din data de 19 decembrie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit.”a” din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2, pct.2 şi art.4, alin.(3)
din Legea finanţelor publice locale, nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr.120/2005, privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul
Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.2 şi art.19 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul
Ministrului Afacerilor Interne nr.158/2017 şi ale Hotărârii Guvernului nr.583/2016, privind aprobarea
Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a
riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor
de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a
standardelor de publicare a informaţiilor de interes public.
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia
Generală Anticorupţie şi Consiliul Judeţean Vâlcea, prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Constantin RĂDULESCU,
să semneze Protocolul prevăzut la art.1.
Art.3 Pe data adoptării prezentei, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.126 din 30 septembrie 2011, privind aprobarea Protocolului de colaborare între
Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia Generală Anticorupţie şi Consiliul Judeţean Vâlcea
Art.4 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice, precum şi Ministerul Afacerilor Interne Direcţia Generală Anticorupţie.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru,
0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 9 din 31 ianuarie 2018

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Protocolului de colaborare pe linia furnizării de date
din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2018, la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.948 din 22 ianuarie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală înregistrat la
nr.949 din 22 ianuarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Protocolul de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor,
între Consiliul Judeţean Vâlcea – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea şi Direcţia
pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, transmis prin adresa Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea nr.17201 din 19 decembrie 2018;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”e”, alin.(5), lit.”a”, pct.2, alin.(6), lit.’’a’’ şi art.102,
alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.4 din Legea nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu
cele ale art.11, alin.(3), lit.’’g’’ din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005, privind evidenţa,
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Protocolul de colaborare, pe linia furnizării de date din Registrul naţional de evidenţă
a persoanelor, între Consiliul Judeţean Vâlcea - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vâlcea şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, să
semneze Protocolul de colaborare prevăzut la art.1.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Administraţie Locală, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de
Date, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 10 din 31 ianuarie 2018

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

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 Scrisorii de așteptări și mandatarea reprezentanţilor Judeţului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Parc Ind Vâlcea” S.A., să declanșeze procedura
de selecţie pentru membrii în Consiliul de Administraţie al societăţii

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 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 Președintelui al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată
sub nr.581 din 16 ianuarie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.582
din 16 ianuarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Societăţii „Parc Ind Vâlcea” S.A. nr.4/DG din 5 ianuarie 2018, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea la nr.206 din 8 ianuarie 2018;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”a” şi alin.(2) lit.”d” din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.3 alin.(2) lit.c), art.28 alin.(1) și art.29 alin.(1)
şi alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderior
publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor
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metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.1 din Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.37 din 31 august 2016, privind desemnarea a doi reprezentanţi al Judeţului Vâlcea
în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Parc Ind Vâlcea” S.A. şi aprobarea Contractelor de mandat ale
acestora, precum şi ale art.2, pct.2.1, lit.”b” din Contractul de mandat, prevăzut în Anexa la Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr. 37 din 31 august 2016;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1 Se aprobă Scrisoarea de așteptări pentru Societatea „Parc Ind Vâlcea” S.A., prevăzută în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se mandatează reprezenţii Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea
„Parc Ind Vâlcea” S.A. să declanșeze procedura de selecţie pentru membrii în Consiliul de Administraţie.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice, Societăţii „Parc Ind Vâlcea” S.A.,
Primăriei Municipiului Drăgăşani, Primăriei Oraşului Bălceşti, precum și reprezenţilor Judeţului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Parc Ind Vâlcea” S.A., în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea și în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 19 voturi pentru,
12 voturi împotrivă, 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean Alexandru Oproaica nu a participat la vot.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 11 din 31 ianuarie 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 modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr. 51 din 31 martie 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 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 la
nr.1061 din 25 ianuarie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.1062 din 25
ianuarie 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, ale art.3, alin.(3) din Legea nr.213/1998,
privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct.X din Normele
Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.548/1999 şi ale Hotărârii Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.224 din 30 octombrie 2017, privind aprobarea rezultatului reevaluării bunurilor
aparţinând domeniului public şi privat al Judeţului Vâlcea;
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.l Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.51 din 31 martie 2017, privind completarea
anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie 1999, privind însuşirea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.ll Pe data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.218 din 3 octombrie 2017, privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.51 din 31 martie 2017.
Art.III Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, precum şi
Consiliului Local al Comunei Măciuca, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site – ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 12 din 31 ianuarie 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 modificarea art.1 lit. a) pct.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 40
din 31 august 2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de
Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie‘’Constantin Anastasatu’’ Mihăeşti

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2018, la care participă
un număr de 30 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, nr.463/12.01.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.464
din 12 ianuarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de demisia doamnei Cotar Mariana Mădălina, din funcţia de consilier judeţean, înregistrată sub
nr.12443 din 18.09.2017 și de Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.194 din 25 septembrie 2017;
Văzând procesul – verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.d) şi alin.(5) lit.a) pct.3 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art.187 alin.(2),
lit. b), alin.(8), alin.(10), alin.(11) şi alin.(12) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
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.I Articolul 1, litera a), punctul 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.40 din 31 august
2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al
Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu’’ Mihăeşti, se modifică în sensul înlocuirii doamnei
Cotar Mariana Mădălina, cu domnul Dumitru Marian, consilier judeţean;
Art.II Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, persoanelor prevăzute la art.I, pesoanelor
prevăzute la art.1 din Hotărârea nr. 40 din 31 august 2016 și Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin
Anastasatu’’ Mihăeşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 coroborate cu prevederile art.45 alin.(5)
din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 20 voturi pentru, 9 voturi împotrivă, iar domnul consilier judeţean Dumitru Marian nu a participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 13 din 31 ianuarie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea art.1 lit. b) pct.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 22
din 28 iulie 2016 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea
în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2018, la care participă
un număr de 30 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, nr. 465/12.01.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr. 466
din 12 ianuarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
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Ţinând cont de demisia doamnei Cotar Mariana Mădălina, din funcţia de consilier judeţean, înregistrată sub
nr.12443/18.09.2017 și de Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.194 din 25 septembrie 2017;
Văzând procesul – verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.d) şi alin.(5) lit.a) pct.3 din Legea administraţiei publice
locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art.187
alin.(2), alin.(5), alin.(8), alin.(11) şi alin.(12) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
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.I Articolul 1, litera b), punctul 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 22 din 28 iulie 2016
privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea se modifică în sensul înlocuirii doamnei Cotar Mariana Mădălina,
cu domnul Dumitru Marian consilier judeţean;
Art.II Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, persoanelor prevăzute la
art.I, pesoanelor prevăzute la art.1 din Hotărârea nr. 22 din 28 iulie 2016 și Spitalului Judeţean de Urgenţă
Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 coroborate cu prevederile art.45 alin.
(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 20 voturi pentru, 9 voturi împotrivă, iar domnul consilier judeţean Dumitru Marian nu a participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 14 din 31 ianuarie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioada de 6 luni, a funcţiei publice de
conducere de Director executiv adjunct economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
și Protecţia Copilului Vâlcea de către doamna Udubașa Daniela Ștefania,
consilier, gradul profesional superior

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2018, la care participă
un număr de 30 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.713 din 17 ianuarie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.714
din 17 ianuarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
ţinând cont de Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 350 conexat cu nr.
36,68093,67181/2018 înregistrat la instituţia noastră sub nr.16357/16569/r din 17 ianuarie 2018;
Văzând procesul – verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.e) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art.87 alin.(1) și alin.(2) lit.e),
art.92 alin.(1), alin.(2) și (5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 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 Începând cu data de 01 februarie 2018, doamna Udubașa Daniela Ștefania, consilier, gradul
profesional superior, va exercita cu caracter temporar pentru o perioadă de 6 luni, funcţia publică de
conducere de Director executiv adjunct economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia
Copilului Vâlcea.
Art.2 Pe perioada exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de Director executiv
adjunct economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Vâlcea, doamna Udubașa
Daniela Ștefania va beneficia de drepturile salariale aferente funcţiei de conducere respective.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială și Protecţia Copilului Vâlcea, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici precum și doamnei
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Udubașa Daniela Ștefania, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 98 coroborate cu prevederile art.
45 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 27 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 0 abţineri .
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 15 din 31 ianuarie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioadă de 6 luni, a funcţiei publice
de conducere de Director executiv adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vâlcea, de către doamna Diaconu Jana, consilier juridic, gradul profesional superior
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 31 ianuarie 2018, la care participă un
număr de 29 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.715 din 17 ianuarie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat
sub nr.716 din 17 ianuarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.350 conexat cu nr.336, 68093,
67181/2018, înregistrat la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.16357/16569/R din 17 ianuarie 2018;
Văzând procesul – verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”e” din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 87, alin.(1) şi alin.(2),
lit.”e”, art. 92, alin.(1), (2) şi (5) din Legea privind Statutul funcţionarilor publici, nr.188/1999, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Începând cu data de 1 februarie 2018, doamna Diaconu Jana, consilier juridic, gradul
profesional superior, va exercita cu caracter temporar, funcţia publică de conducere de Director executiv
adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, pe o perioadă de 6 luni.
Art.2 Pe perioada exercitării cu caracter temporar, a funcţiei publice de conducere de Director
executiv adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, doamna Diaconu
Jana va beneficia de drepturile salariale aferente funcţiei publice de conducere respective.
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, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi doamnei Diaconu Jana, în vederea aducerii
la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 45, alin.(5), coroborate cu cele
ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 26 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 16 din 31 ianuarie 2018
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DISPOZIŢII
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a
managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea,
pentru anul 2017

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.306 din 9 ianuarie 2018, prin
care se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului
instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru anul 2017;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/208,
privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
Ordinului Ministrului Culturii nr.2799/2015, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi
desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al
raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
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 de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului la
instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru anul 2017, prevăzut în
anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2 Evaluarea managementului la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Vâlcea se va face pentru primul an de management, în raport cu resursele financiare alocate
în perioada 16 august – 31 decembrie 2017.
Art.3 Evaluarea managementului la Muzeul Memorial Nicolae Bălcescu, Teatrul „Anton Pann”
Râmnicu Vâlcea, Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea şi Şcoala Populară de Arte şi Meserii
Râmnicu Vâlcea se va face pentru al treilea an de management, în raport cu resursele financiare alocate
în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017.
Art.4 Evaluarea managementului la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea se va face pentru cel de-al
patrulea an de management, în raport cu resursele financiare alocate în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie,
Direcţiei Generale Economice, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Vâlcea, Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu, Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, Muzeului Judeţean
„Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea, precum şi Bibliotecii
Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

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

Râmnicu Vâlcea
Nr. 11 din 11.01.2018
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. 913 din
22.01.2018, prin care se propune prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 40 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50 / 1991,
republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare,
aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
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DISPOZIŢIE
Art.1 Se prelungeşte valabilitatea certificatului de urbanism prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaț ie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 167 din 23 ianuarie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea,
în şedinţă ordinară, în data de 31 ianuarie 2018, ora 1000

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(1) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE:
Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 31 ianuarie 2018, ora
1000, care se va desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etaj 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. 170 din 25 ianuarie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii a doua certificate de urbanism

Constatin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr. 1291 din
30.01.2018, prin care se propune prelungirea valabilităţii a două certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art.40 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991,
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 certificatelor de urbanism prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaț ie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 175 din 31 ianuarie 2018
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ANEXE
Anexă la Dispoziţia nr. 11 din 11.01.2018
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
a evaluării anuale a managementului la instituţiile publice de cultură
din subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea, în anul 2017
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. - Evaluarea managementului de către CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA, reprezentat prin
domnul CONSTANTIN RĂDULESCU - Preşedinte, denumit în continuare autoritatea, pentru:
- MUZEUL MEMORIAL “NICOLAE BĂLCESCU”,
- TEATRUL “ANTON PANN” RÂMNICU VÂLCEA,
- MUZEUL JUDEŢEAN “AURELIAN SACERDOŢEANU” VÂLCEA,
- ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII RÂMNICU VÂLCEA,
- BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ANTIM IVIREANUL” VÂLCEA,
- CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE
VÂLCEA,
denumite în continuare instituţii, se realizează în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr.269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu
prevederile prezentului regulament.
Art. 2. – (1) Prezentul regulament reglementează procedura prin care autoritatea verifică modul în
care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare
alocate, după cum urmează:
1) pentru primul an de management la CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI
PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE VÂLCEA (perioadă evaluată 16.08. – 31.12.2017);
2) pentru al treilea an de management la:
- MUZEUL MEMORIAL “NICOLAE BĂLCESCU”,
- TEATRUL “ANTON PANN” RÂMNICU VÂLCEA (evaluarea finală),
- MUZEUL JUDEŢEAN “AURELIAN SACERDOŢEANU” VÂLCEA,
- ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII RÂMNICU VÂLCEA (perioadă evaluată 01.01. –
31.12.2017).
3) pentru al patrulea an de management la BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “ANTIM IVIREANUL”
VÂLCEA (perioadă evaluată 01.01. – 31.12.2017).
(2) Analiza rapoartelor de activitate şi interviurile au loc în perioada 9 februarie - 19 martie 2018.
Art. 3. - Evaluarea managementului este organizată în două etape, astfel:
a) prima etapă: analiza rapoartelor de activitate;
b) a doua etapă: susţinerea raportului de activitate de către fiecare manager în cadrul unui interviu,
desfăşurat la sediul autorităţii.
Art. 4. - Evaluarea managementului în perioada prevăzută la art. 2 se desfăşoară conform
următorului calendar:
a) 9 februarie 2018, depunerea rapoartelor de activitate;
b) 12 – 23 februarie 2018, întocmirea referatelor - analiză de către secretariatul comisiei;
c) 26 februarie – 9 martie 2018, analiza rapoartelor de activitate şi a referatelor - analiză de către
comisiile de evaluare;
d) 12 – 19 martie 2018, susţinerea raportului de activitate de către fiecare manager în cadrul unui
interviu;
e) aducerea la cunoştinţa fiecărui manager a rezultatului evaluării, a notei şi a concluziilor raportului
întocmit de comisia de evaluare, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare, conform
art. 41 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă;
f) depunerea contestaţiilor, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării
rezultatelor;
g) comunicarea rezultatelor finale ale evaluărilor, prin afişare pe site-ul autorităţii, în termen de 24 de
ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării
acestora.
CAPITOLUL II
Organizarea şi funcţionarea comisiilor de evaluare
Art. 5. - (1) Pentru desfăşurarea evaluării anuale a managementului instituţiei, la nivelul autorităţii se
înfiinţează 6 (şase) comisii de evaluare, în funcţie de specificul instituţiilor de cultură a căror management
este evaluat, formate dintr-un număr impar de membri.
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(2) Comisiile de evaluare, denumite în continuare comisii, sunt desemnate prin dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea şi sunt compuse, fiecare în parte, din reprezentanţi ai autorităţii,
în proporţie de o treime, şi din specialişti în domeniul de activitate a instituţiilor, în proporţie de două treimi.
(3) Desemnarea specialiştilor prevăzuţi la alin. (2) se face de către autoritate, ţinând cont de
domeniile de activitate prevăzute în legile speciale care reglementează activitatea specifică a fiecărei
instituţii pentru care se organizează evaluarea.
(4) Comisiile îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul autorităţii.
Art. 6. - (1) Nu poate fi desemnat ca membru în comisia de evaluare persoana care se află în una
dintre următoarele situaţii:
a) este soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competenţa legală
de a numi membrii în comisia de evaluare, cu ceilalţi membri ai comisiei sau cu managerul evaluat;
b) a avut în ultimii 2 ani sau are în perioada de derulare a procedurii de evaluare raporturi
contractuale încheiate cu instituţia publică de cultură pentru care se face evaluarea managementului;
c) a avut în ultimii 2 ani sau are relaţii cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin soţ/soţie, cu
managerul evaluat.
(2) Statutul de membru în comisia de evaluare este incompatibil cu cel de membru în comisia de
soluţionare a contestaţiilor.
(3) Membrii comisiei şi membrii secretariatului comisiei au obligaţia de a depune, la momentul luării
la cunoştinţă a actului administrativ de desemnare în comisie, o declaraţie de confidenţialitate şi
imparţialitate potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 3. Declaraţiile se păstrează la dosarul cuprinzând
documentele ce privesc organizarea evaluării.
(4) În cazul existenţei unui caz de incompatibilitate membrul comisiei este obligat să informeze de
îndată autoritatea, care va dispune înlocuirea acestuia din comisie.
(5) În situaţia în care membrul comisiei nu a depus declaraţia prevăzută la alin. (3) sau nu şi-a
îndeplinit obligaţia prevăzută la alin. (4), autoritatea va dispune, prin dispoziţie, încetarea calităţii de
membru al comisiei.
(6) Încălcarea dispoziţiilor alin. (1)-(5) va atrage, după caz, răspunderea civilă ori penală, potrivit legii.
Art. 7. - (1) Membrii comisiei au următoarele atribuţii:
a) studiază individual documentele primite în format electronic şi/sau pe suport de hârtie de la
secretariatul comisiei;
b) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de evaluare şi
stabilesc punctajul şi grila de evaluare pentru criteriile şi subcriteriile în baza cărora se va nota raportul de
activitate şi interviul;
c) stabilesc ponderea fiecărui criteriu şi, după caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se
realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;
d) studiază şi evaluează, în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în
considerare a referatelor - analiză întocmite de secretariat şi a proiectului de management aprobat de
autoritate;
e) se deplasează, după caz, la sediul instituţiei, toţi sau o parte dintre membri, desemnaţi cu
majoritate de voturi, în vederea evaluării activităţii managerului, pe baza raportului de activitate a acestuia;
f) dezbat, analizează şi acordă note pentru fiecare etapă a evaluării;
g) analizează şi evaluează raportul de activitate pe bază de interviu susţinut de manager;
h) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării şi face
recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de
management;
i) certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele comisiei, întocmite de secretariatul comisiei;
(2) Ponderea criteriilor şi subcriteriilor echivalentă notelor pentru grila de evaluare a raportului de
activitate şi interviului este validată de membrii comisiei.
(3) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare ale şedinţelor fiecărei comisii sunt anunţate de către
secretariat cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurarea acestora.
Art. 8. - (1) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia exercitării mandatului cu respectarea
următoarelor principii:
a) aplicarea corectă a legii;
b) prioritatea interesului public;
c) principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competenţă,
eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
d) principiul imparţialităţii şi independenţei, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice
interes politic, economic, social sau de altă natură în exercitarea mandatului;
e) principiul nediscriminării pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice ori religioase;
f) principiul integrităţii morale.
(2) Membrii comisiei de evaluare au următoarele obligaţii:
a) să cunoască prevederile prezentului regulament, precum şi conţinutul proiectului de management
aprobat de autoritate;
b) să aducă la cunoştinţa autorităţii orice ingerinţă în activitatea lor din partea unor persoane fizice
sau juridice care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu
privire la acestea;
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c) să participe la şedinţele de lucru şi să respecte confidenţialitatea deliberărilor şi a datelor cu
caracter personal, în condiţiile legii;
d) să nu îşi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;
e) să evite orice contact individual cu managerii evaluaţi pe întreaga durată a desfăşurării procedurii
de evaluare;
f) să informeze de îndată, în scris, autoritatea în cazul existenţei unui caz de incompatibilitate;
g) să reia procedura notării, în cazul prevăzut la art. 11 alin. (5);
Art. 9. - (1) Mandatul de membru al comisiei încetează:
a) după finalizarea evaluării activităţii managerului;
b) în cazul încălcării prevederilor legale şi ale prezentului regulament;
c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declaraţia privind confidenţialitatea şi
imparţialitatea;
d) renunţarea din propria iniţiativă la mandat, comunicată în scris autorităţii;
e) retragerea motivată a mandatului membrului de către autoritatea sau instituţia care l-a desemnat;
f) în situaţia în care membrul comisiei de evaluare nu a depus declaraţia prevăzută la art. 6 alin. (3)
sau nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 6 alin. (4);
g) în alte situaţii prevăzute de lege.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), dacă acestea au loc înainte de începerea primei etape,
autoritatea desemnează o altă persoană, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (2) din ordonanţa de
urgenţă.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), dacă acestea au loc după începerea primei etape,
autoritatea va relua procedura de evaluare.
(4) În cazul imposibilităţii fizice/obiective a îndeplinirii atribuţiilor asumate de către un membru al comisiei,
autoritatea, după caz, poate prelungi termenele stabilite pentru desfăşurarea etapelor de evaluare.
Art. 10. – (1) În activitatea sa fiecare comisie de evaluare este sprijinită de un secretariat, ai cărui
membrii sunt desemnaţi prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean, după cum urmează:
a) un reprezentant al Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice;
b) un reprezentant al Biroului Servicii Publice Judeţene, Monitorizare Instituţii de Învăţământ şi
Cultură, Sănătate;
c) un reprezentant al Serviciului Contabilitate;
d) un reprezentant al Serviciului Juridic, Contencios, Coordonare.
(2) Secretariatul fiecărei comisii are următoarele atribuţii:
a) asigură condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea evaluării, înaintează membrilor
comisiei raportul de activitate şi proiectul de management;
b) analizează raportul de activitate cu privire la aspecte juridice, economice, legate de resursele
umane şi de managementul instituţiei, elaborând referate - analiză, pe care le înaintează comisiei de
evaluare, întocmeşte procesele-verbale pentru fiecare etapă şi consemnează notele acordate;
c) pune la dispoziţia membrilor comisiei, spre a fi semnat, formularul pentru declaraţia de
confidenţialitate şi imparţialitate şi ţine evidenţa acestor documente;
d) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu şi a subcriteriilor acestora, astfel
încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;
e) centralizează documentele necesare efectuării plăţii indemnizaţiei membrilor comisiei şi
secretariatului acesteia, precum şi documentele privind decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi
diurnă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare;
f) întocmeşte contractele civile de prestări de servicii în baza cărora membrii comisiei de evaluare, ai
comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi ai secretariatului beneficiază de o indemnizaţie;
g) participă la şedinţele comisiei, fără drept de vot;
h) redactează procesul-verbal final al evaluării, la care se ataşează raportul comisiei de evaluare;
i) aduce la cunoştinţa managerului evaluat, în scris, rezultatul evaluării, nota finală şi concluziile
raportului întocmit de comisia de evaluare;
j) asigură transmiterea contestaţiilor către comisia de soluţionare a contestaţiilor;
k) asigură aducerea la cunoştinţa publică, prin afişare pe site-ul autorităţii, a rezultatului final al
evaluărilor, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după
caz, de la data soluţionării acestora;
l) asigură, potrivit domeniului de competenţă, consilierea comisiei în timpul desfăşurării interviului,
răspunzând la întrebările acesteia;
m) invită comisia de evaluare la reluarea procedurii de notare, în cazul prevăzut la art. 11 alin. (5);
CAPITOLUL III
Analiza şi notarea rapoartelor de activitate
Art. 11. - (1) Analiza şi notarea fiecărui raport de activitate şi a interviului se fac în baza criteriilor şi
subcriteriilor prevăzute în raportul de evaluare elaborat la solicitarea autorităţii, cu luarea în considerare a
modelului prevăzut în anexa nr. 4 din Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de
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organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a
modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management.
(2) Lucrările şi dezbaterile din cadrul fiecărei comisii sunt confidenţiale.
(3) Evaluarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei a unei note - nota A, de la
1 la 10, pentru prima etapă, şi nota B, de la 1 la 10, pentru etapa a II-a, făcându-se media aritmetică a
notelor acordate de fiecare membru al Comisiei. La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele
două zecimale.
(4) Nota finală dată de fiecare membru se calculează astfel:
(A + B)/2 = . . . . . . . . .
(5) În situaţia în care se înregistrează diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de
membrii comisiei de evaluare, se va relua notarea. Procedura notării se reia ori de câte ori există diferenţe
mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de evaluare, pentru fiecare etapă în parte.
(6) Rezultatul final se calculează prin media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al
comisiei, astfel:
[Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3)/3
(7) În cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este considerat nesatisfăcător.
(8) Rezultatul evaluării, nota finală şi concluziile raportului întocmit de fiecare comisie sunt aduse la
cunoştinţa managerului evaluat, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare.
CAPITOLUL IV
Soluţionarea contestaţiilor
Art. 12. - (1) Managerul evaluat are dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a
procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării şi să le depună la Biroul Resurse Umane,
Gestiunea Funcţiilor Publice din cadrul autorităţii, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data
comunicării rezultatului evaluării.
(2) Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru
depunerea acesteia, de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor constituită în acest sens conform art.
21 din ordonanţa de urgenţă.
Art. 13. - (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri,
numiţi prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea.
(2) Nu pot face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor membri care au făcut parte din
comisia de evaluare sau din secretariatul comisiei de evaluare.
(3) Membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor li se aplică în totalitate prevederile art. 6.
(4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:
a) verifică depunerea contestaţiei, în termenul prevăzut de lege;
b) analizează contestaţia depusă;
c) întocmeşte procesul-verbal al şedinţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
d) asigură comunicarea răspunsului la contestaţie, în termenul legal, contestatorului.
CAPITOLUL V
Comunicarea rezultatului evaluării
Art. 14. - (1) În 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la
data soluţionării acestora, rezultatul final al evaluărilor este adus la cunoştinţa publică prin grija autorităţii.
(2) Rezultatul final al evaluărilor se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Vâlcea.
CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale
Art. 15. - După finalizarea procedurii de evaluare, autoritatea va afişa pe site rapoartele de activitate anuale.
Art. 16. - Membrii comisiilor de evaluare, membrii comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor, precum
şi membrii secretariatelor acestora vor beneficia, conform art. 52 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 189/2008, de o indemnizaţie în cuantum de 10% din indemnizaţia ordonatorului principal de credite,
precum şi de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, plătite din bugetul autorităţii,
pe baza unor contracte civile, conform prevederilor Codului civil.
Art. 17. - Toate documentele aferente organizării şi desfăşurării evaluărilor de management se
înregistrează şi se păstrează în arhiva autorităţii, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 18. – Anexa nr.1 – GRILA DE NOTARE a subcriteriilor de evaluare anuală a managementului
din 2017, Anexa nr. 2 – FIŞA DE EVALUARE a managementului din 2017 şi Anexa nr. 3 – DECLARAŢIE
privind confidenţialitatea şi imparţialitatea, fac parte integrantă din prezentul regulament.
Art. 19. - Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare aplicabile.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
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de la:

ANEXA nr. 1 la
Regulamentul de organizare şi desfăşurare
a evaluării anuale a managementului
nr. _____ / _________ 2015
GRILA DE NOTARE
a subcriteriilor de evaluare la evaluarea anuală
a managementului din 2017
pentru manager: ______________________________________________
_____________________________________________________________
Criterii de evaluare (A, B, C, D, E, F)

Nr.
crt.

Subcriterii
(A.1.-A.6.; B.1.-B.3.; C.1.-C.6.; D.1.-D.2.; E.1.-E.8.; F.1.-F.3.)

(pt. subcriterii)

Puncte

(1)

(2)

(3)

A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care
îşi desfăşoară activitatea
A.1.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.

Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează
aceleiaşi comunităţi
Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe,
oportunităţi, ameninţări)
Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia
Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari
Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei
Profilul beneficiarului actual
Media brută pt. criteriul A:
(A 1 + … + A 6)
Nota „pentru
criteriul A:
(A 1 + … + A 6) / 10

B.1.
B.2.
B.3.

B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri
privind îmbunătăţirea acesteia
Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel
naţional şi la strategia culturală a autorităţii
Orientarea activităţii profesionale către beneficiari
Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse
Media brută pt. criteriul B:
(B 1 + … + B 3)
Nota pentru
criteriul B:
(B 1 + … + B 3) / 10

C. Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare,
pentru mai buna funcţionare
C.1.
Măsuri de organizare internă
C.2.
Propuneri privind modificarea reglementărilor interne
C.3.
Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere
C.4.
Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri,
evaluare, promovare, motivare/ sancţionare)
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C.5.
C.6.

Măsuri
luate
pentru
gestionarea
patrimoniului
instituţiei,
îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor
Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau a
altor organisme de control în perioada raportată
Media brută pt. criteriul C:
(C 1 + … + C 6)

Nota pentru
criteriul C:
(C 1 + … + C 6) / 10

D.1.
D.2.

D. Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei
Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul
contabil al perioadei raportate
Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform
criteriilor de performanţă ale instituţiei:
Nr.
Indicatori
Perioada
crt.
de performanţă
evaluată
1.
Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie+venituri-cheltuieli de
capital) /nr.de beneficiari
2.
Fonduri nerambursabile atrase (lei)
3.
Număr de activităţi educaţionale
4.
Număr de apariţii media (fără comunicate de presă)
5.
Număr de beneficiari neplătitori
6.
Număr de beneficiari plătitori (exceptie biblioteca)
7.
Număr de expoziţii / Număr de reprezentaţii / Frecvenţa
medie zilnică
8.
Număr de proiecte/acţiuni culturale
9.
Venituri proprii din activitatea de bază
10.
Venituri proprii din alte activităţi
Media brută pt. criteriul D:
(D 1 + D 2)

Nota pentru
criteriul D:
(D 1 + D 2) / 10
E. Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
proiectul de management;
Se realizează prin raportare la:
E.1.
Viziune
E.2.
Misiune
E. 3. Obiective (generale şi specifice)
E. 4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management
E.5.
Strategie şi plan de management
E. 6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management
E.7.
Proiecte din cadrul programelor
E.8.
Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de
management
Media brută pt. criteriul E:
(E 1 + … + E 8)
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Nota pentru
criteriul E:
(E 1 + … + E 8) / 10
F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a resurselor
financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi
atrase din alte surse
F.1.
Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare
F.2 . Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management
F.3.
Analiza programului minimal realizat
Media brută pt. criteriul F:
(F 1 + … + F 3)
Nota pentru
criteriul F:
(F 1 + … + F 3) / 10

NOTA FINALĂ: …… (nota în litere)
NOTĂ: Pentru fiecare dintre subcriteriile A.1.- A.6., B.1.- B.3., C.1.- C.6., D.1.- D.2., E.1.- E.8., F.1.F.3. se vor acorda puncte, în total 100, care se înscriu în coloana (3). La fiecare din cele şase criterii (A, B,
C, D, E, F) se vor calcula punctele acordate, obţinându-se media brută pentru criteriul respectiv, care se
înscrie în coloana (3), în celula orizontală a mediei brute.
Fiecare medie brută a criteriului se împarte la 10, obţinându-se nota pentru criteriul respectiv
(rezultatul fiind cu două zecimale).
Media totală brută (nota finală) se rotunjeşte la întreg prin majorare (de exemplu, de la 9,50 până la
9,99 se rotunjeşte la 10) sau prin minorare (de exemplu, de la 9,01 până la 9,49 se rotunjeşte la 9).
Notele vor fi trecute în Fişa de evaluare finală (Anexa nr. 2 la Regulamentul de Evaluare), în
coloana evaluatorului (membrului comisiei de evaluare) respectiv, ca note pentru criteriile A, B, C, D, E şi
F.
Evaluator,
(membru în comisia de evaluare)
(prenumele şi numele)
………………………………………………………………………………..
Semnătura:
…………………………..……
Data ……………
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ANEXA nr. 2 la
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a
evaluării anuale a managementului
FIŞA DE EVALUARE
a managementului din 2017
a doamnei/domnului _______________________________
Manager la ______________________________________________________
NOTA ACORDATĂ DE
CĂTRE MEMBRII COMISIEI:

Nr.
crt.

SPECIFICAŢIE

(0)

(1)

Membrul 1 Membrul 2
_______
________
(2)

(3)

Membrul 3
_________
_
(4)

Media:
(col. 2+3 +4):3

(6)

EVALUAREA
RAPORTULUI DE ACTIVITATE
după criteriile din Ordinul nr.
2799/2015
A.
B.
C.

D.
E.

F.

I.

Evoluţia instituţiei
în raport cu
mediul în care îşi desfăşoară
activitatea
Evoluţia profesională a instituţiei şi
propuneri privind îmbunătăţirea
acesteia
Organizarea, funcţionarea instituţiei
şi propuneri de restructurare şi/sau
de reorganizare, pentru mai buna
funcţionare
Evoluţia
situaţiei
economico
-financiare a instituţiei
Sinteza programelor şi a planului
de acţiune pentru îndeplinirea
obligaţiilor asumate prin proiectul
de management
Previzionarea evoluţiei economico
-financiare a instituţiei, cu o
estimare a resurselor financiare ce
ar trebui alocate de către autoritate,
precum şi a veniturilor instituţiei ce
pot fi atrase din alte surse
NOTA A = PENTRU
RAPORTUL DE ACTIVITATE
(Rândurile A+B+C+D+E+F) / 6

II.

NOTA B = PENTRU INTERVIU

III.

REZULTATUL FINAL
(NOTA A + NOTA B) / 2
(nota în litere)

COMISIA numită prin Dispoziţia nr. ___ / __________ 2018:
1. _________________: …………………………..
2. _________________: …………………………..
3. _________________: …………………………..

SECRETARIATUL COMISIEI:
1. _________________: …………………………..
2. _________________: …………………………..
3. _________________: …………………………..
4. _________________: .......................................
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ANEXA nr. 3 la
Regulamentul de organizare şi desfăşurare
a evaluării anuale a managementului la
……………………………………………..
DECLARAŢIE
privind confidenţialitatea şi imparţialitatea
Subsemnatul (a), …….…………………………….., membru în comisia de evaluare / de soluţionare a
contestaţiilor / secretariat ……………………, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în
declaraţii, prevăzut de art. 326 din Codul penal, următoarele:
a) nu am calitatea de soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au
competenţa legală de a numi membri în comisia de evaluare, cu ceilalţi membri ai comisiei sau cu
managerul evaluat;
b) nu am în perioada de derulare a procedurii de evaluare raporturi contractuale încheiate cu
instituţia publică de cultură pentru care se organizează evaluarea;
c) nu am relaţii cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin soţ/soţie, cu managerul evaluat;
d) mă angajez să păstrez confidenţialitatea informaţiilor de care iau cunoştinţă pe durata evaluării, potrivit legii.
Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una dintre
situaţiile arătate sau în afara angajamentelor de mai sus, voi informa autoritatea imediat cu privire la
această situaţie şi mă voi retrage.
Data:
.........

Semnătura:
..........

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziț ia nr. 167 din 23.01.2018

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism emise, a căror valabilitate urmează a se prelungi
Nr. .... din ...interval: 5 din 2016
Nr.
crt.

Nr. CU
Data
eliberării

Solicitant

Denumirea lucrării

Localitatea

Durata de
prelungire

1

2

3

4

5

6

Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară B.P.C.
Regio, Comuna Bărbătești,
județ ul Vâlcea

”Asfaltare drumuri de
interes local în comunele
Bărbăteşti,
Costeşti,
Pietrari, judeţul Vâlcea”

Comunele:
Bărbăteşti,
Costeşti, și
Pietrari.

1.

5
10.02.2016

12 luni

PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la Dispoziţia nr. 170 din 25 ianuarie 2018

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 31 ianuarie 2018, ora 1000
1. Aprobarea procesului–verbal al ședinț ei ordinare a Consiliului Județ ean Vâlcea din data de 28.12. 2017.
2. Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județ ean Vâlcea, domnul
Constantin Rãdulescu, de la ultima ședinț ă ordinară și până în prezent.
3. Informare privind activitatea din trimestrul IV 2017 a instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea
Consiliului Judeţean Vâlcea.
4. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de
dezvoltare, înregistrat la data de 31 decembrie 2017.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului împrumuturilor interne și a Listei obiectivelor de
investiț ii finanț ate din împrumuturile interne, pe anul 2018.
6. Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local și din Fondul de
Întreț inere, Înlocuire și Dezvoltare, pentru finanț area cheltuielilor secț iunii de dezvoltare, pe anul 2018.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetelor de venituri și cheltuieli ale unor instituț ii publice
finanț ate integral din venituri proprii, a numărului de personal și a fondului aferent salariilor de bază pe
anul 2018 și estimările pe anii 2019-2021.
8. Proiect de hotărâre privind nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica în anul 2018.
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de pază de către
Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcţionare a Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Vâlcea, pentru
anul şcolar 2018 – 2019.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Afacerilor
Interne, prin Direcţia Generală Anticorupţie şi Consiliul Judeţean Vâlcea.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul
naţional de evidenţă a persoanelor.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări și mandatarea reprezentaţilor Județ ului
Vâlcea în Adunarea Generală a Acț ionarilor la Societatea „Parc Ind Vâlcea” SA, să declanșeze procedura
de selecț ie pentru membrii în Consiliul de Administraț ie al societăț ii.
15. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Centrului Județ ean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiț ionale Vâlcea, a unor spaț ii care aparț in domeniului public al Județ ului Vâlcea,
situate în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Maior V. Popescu nr. 8, județ ul Vâlcea.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.51 din 31 martie 2017.
17. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.
18. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 lit. a) pct. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.
40 din 31 august 2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de
Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti.
19. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 lit. b) pct. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.
22 din 28 iulie 2016 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de
Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea.
20. Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioada de 6 luni, a funcţiei publice de
conducere de Director executiv adjunct economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea, de către doamna Udubasa Daniela Stefania, consilier, gradul profesional superior.
21. Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioada de 6 luni, a functiei
publice de conducere de Director executiv adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vâlcea, de către doamna Diaconu Jana, consilier juridic, gradul profesional superior.
22. Diverse.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziț ia nr. 175 din 31.01.2018

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism emise, a căror valabilitate urmează a se prelungi
Nr. .... din ....interval: 8 - 9
Nr.
crt.

Nr. CU
Data eliberării

Solicitant

Denumirea lucrării

Localitatea

Durata de
prelungire

1

2

3

4

5

6

1

8/499 din
07.02.2017

CONPET S.A
Ploiești

,,Înlocuire conductă de ț iț ei Ø10
¾‘’ F2, Rădinești- Orlești, în zona
ventil Pârâu Olteanca - Punct
Batâr pe teritoriul localităț ilor
Olteanca, Glăvile și Aninoasa,
județ ul Vâlcea pe o lungime de
cca. 3000m; Înlocuire tronson în
lungime de cca.975 m din
conducta de transport ț iț ei Ø10
¾‘’ F2, Rădinești - Orlești în zona
localităț ii Glăvile".

Glăvile

12 luni

2

9/409 din
07.02.2017

CONPET S.A
Ploiești

,,Punere în siguranț ă a conductei
de ț iț ei Ø10 ¾‘’ F1, Bărbătești Orlești, în zonele:
localitatea
Verdea, comuna Amărești, sat
Verdea, județ ul Vâlcea și
localitatea Orlești, comuna Orlești,
județ ul Vâlcea; Prag de fund pe
torent în localitatea Glăvile".

Glăvile

12 luni

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
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