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HOTĂRÂRI
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei nr.1 la
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2018 la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.3700 din 19 martie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.3701
din 19 martie 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;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.I Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3/31.01.2018, privind utilizarea unor
sume din Excedentul bugetului local şi din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, pentru finanţarea
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa A, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II 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 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 31 din 30 martie 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 rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiţii ale
Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din
venituri proprii, precum şi a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii
drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2018, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.4012 din 23 martie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.4013
din 23 martie 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.5, alin.(2) şi art.19, alin.(2) din Legea
nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 (1) Se rectifică Bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.17 din 15 februarie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr.1.
(2) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2018, privind rectificarea bugetului
propriu al judeţului Vâlcea, potrivit alin.(1) este prevăzută în anexele nr.1.1 – 1.9.
(3) Se rectifică numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, pe anul 2018, la Centrul
de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti, potrivit anexei nr.5.
(4) Se rectifică Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2018,
potrivit anexelor nr.6 şi 6.1 – 6.6.
(5) Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau
integral de la bugetul local, pe anul 2018, potrivit anexei nr.2.
(6) Se rectifică Lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii cu finanţare parţială sau
integrală de la bugetul local, ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2018, potrivit anexei nr.2.a.
Art.2 Se rectifică Bugetele unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul
2018, potrivit anexelor nr.3 şi 4.
Art.3 Anexele nr.1, 1.1 – 1.9, 2, 2a, 3, 4, 5. 6, şi 6.1 – 6.6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 32 din 30 martie 2018

NOTĂ: Anexele nr.1, 1.1 – 1.9, 2, 2a, 3, 4, 5. 6, şi 6.1 – 6.6 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro,
submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018
al S.C. CETPREST S.R.L. Berbeşti

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2018, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.2294 din 19 februarie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.2295
din 19 februarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa S.C. CETPREST S.R.L. Berbeşti nr.232 din 8 februarie 2018, înregistreată la
Consiliul Judeţean Vâlcea nr.1931 din 12 februarie 2018;
În conformitate cu prevederile art.58, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.2/2018, privind bugetul de stat pe anul 2018,
ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la
care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o
participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.846/2017, pentru
stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, ale Normelor metodologice privind modul de
organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1151/2012, ale
Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.3145/2017, privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri
şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.25
din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
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HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. CETPREST S.R.L. Berbeşti,
potrivit anexelor nr.1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, S.C. CETPREST S.R.L. Berbeşti, precum şi Societăţii CET Govora S.A.
Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32
voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri, iar doamna consilier judeţean Mihaela Andreianu nu a participat la vot..
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 33 din 30 martie 2018

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2018 la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.2398 din 21 februarie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.2399 din 21 februarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, nr.413 din 15 februarie 2018,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.1004/R din 16 februarie 2018;
În conformitate cu prevederile art.58, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.2/2018, privind bugetul de stat pe
anul 2018, ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau
deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului
Ministrului Finanţelor Publice nr.3145/2017, privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi
cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
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 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri
Vâlcea, pe anul 2018, potrivit anexelor nr.1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, Consiliului de
administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, precum şi Şefului Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 20 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 13 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 34 din 30 martie 2018

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Judeţean de Pază
Vâlcea, pe anul 2018, a estimării acestuia pe anii 2019 – 2021, a numărului de personal
şi a fondului aferent salariilor de bază, pe anul 2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 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 sub
nr.2539 din 23 februarie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.2540
din 23 februarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.14, alin.(6), art.19, alin.(1), lit.”b” şi art.26, alin.(4) din Legea nr.273/2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.6 din 31 ianuarie 2018, privind
aprobareatarifuluilunarpentruprestareaserviciuluidepază decătreServiciulPublic JudeţeandePază Vâlcea;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, pe anul
2018 şi estimările pe anii 2019 – 2021, în sumă de 3.143, 50 mii lei, potrivit anexei nr.1.
Art.2 Se aprobă numărul de personal şi fondul aferent salariilor de bază, pe anul 2018, potrivit anexei nr.1.1.
Art.3 Anexele nr.1 şi 1.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, precum şi Şefului Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31
voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean Nicu Spiridon nu a participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 35 din 30 martie 2018

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al Judeţului Vâlcea, a Bugetelor instituţiilor publice
finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Bugetului împrumuturilor interne,
la data de 31 decembrie 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2018 la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, nr.942/28.02.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.943
din 28 februarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.49, alin.(12) şi alin.(13) din Legea nr.273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Ordinului Ministrului Administraţiei şi
Internelor şi Ministrului Finanţelor Publice, nr.244/2651/2010, pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a
prevederilor art.14, alin.(7), ale art.57, alin.(21) şi ale art.761, alin.(1) lit. e) din Legea nr.273/2006;
În temeiulart.97dinLegeaadministraţieipublicelocale,nr.215/2001,republicată, cumodificărileşi completărileulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă execuţia Bugetului propriu al Judeţului Vâlcea, la data de 31 decembrie 2017, potrivit anexei nr.1.
Art.2 Se aprobă execuţia Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii,
la data de 31 decembrie 2017, potrivit anexei nr.2.
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Art.3 Se aprobă execuţia Bugetului împrumuturilor interne, la data de 31 decembrie 2017, potrivit anexei nr.3.
Art.4 Se aprobă situaţia indicatorilor privind execuţia Bugetului propriu al Judeţului Vâlcea, la data de
31 decembrie 2017, potrivit anexei A.
Art.5 Anexele nr.1, 2, 3 şi A fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu
cele ale art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri, iar domnul consilier
judeţean Nicu Spiridon nu a participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 36 din 30 martie 2018

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Vâlcea,
a bugetului instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii
şi a bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 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, nr.2396/21.02.2019;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.2397
din 21 februarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit.”a” şi art.104, alin.(4), lit.”b” din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale art.57, alin.(1) din
Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă contul de execuţie a bugetului local al judeţului Vâlcea, pe anul 2017, prevăzut în anexa nr.1.
Art.2 Se aprobă contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din
venituri proprii, pe anul 2017, prevăzut în anexa nr. 2.
Art.3 Se aprobă contul de execuţie a bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2017, prevăzut în anexa nr.3.
Art.4 Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consilului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu
cele ale art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, o abţineri, iar domnul consilier
judeţean Nicu Spiridon nu a participat la vot.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 37 din 30 martie 2018

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale
Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 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.3667 din 19 martie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat
sub nr.3668 din 19 martie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Ţinând cont de adresa Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti nr.440 din 14
februarie 2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.2291 din data de 19 februarie 2018;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale anexelor nr.3 şi nr.4 la
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.4 din 31 ianuarie 2018, privind aprobarea Bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, a numărului de personal şi a fondului
aferent salariilor de bază pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019 – 2021;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă organigrama Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti, potrivit anexei nr.1.
Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti,
potrivit anexei nr.2.
Art.3 Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Pe data adoptării prezentei, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.111 din din 31 mai 2017, privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale
Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti.
Art.5 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice, precum şi Spitalului de Pneumoftiziologie
„Constantin Anastasatu” Mihăeşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă, 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean Victor – George Popescu nu a participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 38 din 30 martie 2018

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti - Căciulata” – cod SMIS 14.921

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2018, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr.
3846 din 21.03.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr.
3847 din 21.03.2018 şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând:
- Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în
perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de
Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, cu modificările şi completările ulterioare;
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- Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a
echipamentelor pentru agrement;
- Instrucţiunea Ministerului Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice nr. 146/17.06.2016 privind
încheierea actelor adiţionale de prelungire a duratei contractelor de finanţare care nu se finalizează în
perioada acordată urmare aplicării Instrucţiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a
obiectivelor şi indicatorilor proiectelor şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestora;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 162/30.11.2009 privind aprobarea proiectului „Mirajul
Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti - Căciulata” şi a cheltuielilor
legate de proiect;
- Hotărârile Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 252/22.12.2015, nr. 94/23.06.2016 şi nr. 76/26.10.2016
privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii
turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti - Căciulata” - SMIS 14921;
- Contractul de finanţare nr. 1530/27.04.2011 pentru proiectul „Mirajul Oltului - extinderea
infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti - Căciulata” (cod SMIS 14921), cu modificările şi
completările ulterioare;
- Decizia Comisiei Europene nr. 2771/30.04.2015 de modificare a Deciziei nr. 1573/2013 privind
aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaţionale adoptate pentru a beneficia de
asistenţă din partea Fondului European de Dezvoltare Regional, a Fondului Social European şi a Fondului
de Coeziune (2007-2013).
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) litera b) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea
infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti - Căciulata” până la data de 31 decembrie 2018.
Art. 2 – Se împuterniceşte domnul Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, să
semneze Actul Adiţional la Contractul de finanţare nr. 1530/27.04.2011 de prelungire a duratei de implementare a
proiectului, Declaraţia de Angajament, anexă la Actul Adiţional, precum şi orice alte documente conexe.
Art. 3 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional Regional – Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud – Vest Oltenia şi Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional - Ministerul
Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice, direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu un număr de 20 voturi pentru,
13 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 39 din 30 martie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea arondării activităţilor de evidenţă a persoanelor din localităţile judeţului Vâlcea
la Serviciile Publice Locale de Evidenţă a Persoanelor

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 30 martie 2017, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată la
nr.4016 din 23 martie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat la
nr.4017 din 23 martie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de Avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
Bucureşti nr.3750586 din 19 mai 2016, adresa Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea nr.877
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din 7 martie 2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea nr.3236 din 9 martie 2018 şi Hotărârea
Consiliului Local Mihăeşti nr.23 din 27 octombrie 2016;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”d”, alin.(5), lit.„a”, pct.11 şi art.104, alin.(1), lit.„e” din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
art.2 şi art.25, alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă arondarea activităţilor de evidenţă a persoanelor din localităţile judeţului Vâlcea la Serviciile
Publice Locale de Evidenţă a Persoanelor, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data începerii funcţionării efective a Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mihăeşti.
Art.3 La data începerii funcţionării efective a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor Mihăeşti îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.49 din 17
februarie 2015, privind aprobarea arondării activităţilor de evidenţă a persoanelor din localităţile judeţului
Vâlcea la Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, precum şi Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor 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.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 40 din 30 martie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public județ ean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul ”Fârtăţeşti – Lădeşti – Băbeni - Faurecia Budeşti”,
operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 30 martie 2018, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, nr.3986/22.03.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.3987 din 22 martie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.
emis de Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială A.R.R. Vâlcea, prin adresa nr.1971 din 22
martie 2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.3837/R din 22 martie 2018;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.’’d’’ şi alin.(5), lit.’’a’’, pct.14 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.5 şi art.17, alin.(1) lit.’’p’’ din
Legea serviciilor de transport public local, nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.31, alin.(11) şi alin.(2),
art.33, alin.(1) şi art.35, alin.(1) – (3) şi alin.(5) din Normele de aplicare ale Legii nr.92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului
Internelor şi Reformei Administrative nr.353/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Regulamentului
pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Vâlcea,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale pe traseul ”Fârtăţeşti – Lădeşti – Băbeni - Faurecia Budeşti”, operatorului de
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transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L., pentru autovehiculul B-90-LDX, începând cu data 1 aprilie
2018 şi până la data de 31 martie 2021.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzute la art.1, potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Autorităţii Rutiere Române A.R.R. – Agenţia Teritorială A.R.R. Vâlcea,
precum şi S.C. Nicola Speditione S.R.L., în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 41 din 30 martie 2018

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţelor de traseu pe traseele judeţene 035 şi 048 operatorilor de
transport rutier declaraţi câştigători în data de 12.03.2018, în urma organizării licitaţiilor electronice
la nivel naţional pentru efectuarea serviciilor de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate pe perioada 08.04.2018-30.06.2019

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2018, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.3392 din 13 martie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.
3393 din 13 martie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Referatul Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de
transport public de servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu nr.3304 din 12 martie 2018, privind
propunerile de atribuire a licenţelor de traseu operatorilor de transport declaraţi câştigători în data de 12
martie 2018, în urma organizării licitaţiei electronice la nivel naţional pentru efectuarea serviciilor de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul 035 „Dispecerat Nord Râmnicu
Vâlcea – Goranu – Dăeşti (Fedeleşoiu)”, operatorului de transport rutier S.C.SILVA – CRISFLOR S.R.L şi
pe traseul 048 – „Dispecerat Nord Râmnicu – Vâlcea – Căzăneşti – Mihăeşti (Măgura)„ operatorului de
transport rutier S.C. HORAS S.R.L.”;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.’’d’’ şi alin.(5), lit.’’a’’ pct.14 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.4
şi art.17 alin.(1), lit.’’p’’ şi art.37, alin.(10) din Legea serviciilor de transport public local, nr.92/2007, cu
modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art.19, alin.(1) şi art.21 din Normele de aplicare ale Legii
nr.92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.353/2007, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.(1) Se atribuie licenţele de traseu, operatorilor declaraţi câştigători în data de 12 martie 2018,
după cum urmează:
a) traseul judeţean 035 „Dispecerat Nord Râmnicu Vâlcea – Goranu – Dăeşti (Fedeleşoiu)„ operatorului de
transport rutier S.C.SILVA – CRISFLOR S.R.L. cu autovehiculele: VL – 26 – SIL; VL – 32 – SIL şi VL – 27 – SIL;
b) traseul judeţean 048 – ”Dispecerat Nord Râmnicu – Vâlcea – Căzăneşti – Mihăeşti (Măgura)”, operatorului de
transport rutier S.C. HORAS S.R.L. cu autovehiculele: VL - 11 - UMA; VL – 16 – UMA; VL – 06 - UMA şi VL – 18 – UMA.
(2) Licenţele de traseu prevăzute la alin.(1) se atribuie pe perioada de valabilitate a programului de
transport judeţean, începând cu data de 08 aprilie 2018 şi până la data de 30 iunie 2019 şi se eliberează
împreună cu caietul de sarcini aferent acestora de către Autoritatea Rutieră Română – ARR – Agenţia
Teritorilă ARR Vâlcea.
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Art.2 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se modifică poziţiile nr.35 şi nr.50 din Anexa la
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.168 din 30 decembrie 2013.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, operatorilor de transport rutier, S.C.SILVA – CRISFLOR S.R.L şi S.C.
HORAS S.R.L, precum şi Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială ARR 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 33 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 42 din 30 martie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi 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

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2018, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelei Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.2726 din 27 februarie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.2727 din 27
februarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”c”, art.121, alin.(1) şi art.123, alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.10,
alin.(2) şi art.21 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art.864 din Codul Civil, 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 Procesului-verbal privind stabilirea rezultatelor inventarierii generale a
elementelor de activ şi pasiv, precum şi a celorlalte bunuri şi valori aflate în patrimoniul Judeţului Vâlcea,
aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr.757 din 29 decembrie 2017;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.l (1) Se aprobă radierea unor bunuri din domeniul public al judeţului Vâlcea, aflate în gestiunea
Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea.
(2) Datele de identificare a bunurilor menţionate la alin.(1) sunt prevăzute în anexa nr.1.
Art.II (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Vâlcea, în vederea scoaterii
din funcţiune, a bunului imobil „Puţ apă Spital nr.2” aflat în gestiunea Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea .
(2) Datele de identificare a bunului menţionat la alin.(1) sunt prevăzute în anexa nr.2.
Art.III (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Vâlcea, în vederea
scoaterii din funcţiune, a bunurilor imobile „scaune ergonomice” aflate în gestiunea Teatrului „Anton Pann”
Râmnicu Vâlcea.
(2) Datele de identificare a bunurilor menţionate la alin.(1) sunt prevăzute în anexa nr.3.
Art.IV Anexele nr.1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.V Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale Economice, Muzeului Judeţean „Aurel Sacerdoţeanu” Vâlcea, Direcţiei
de Sănătate Publică Vâlcea, precum şi Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site – ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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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 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 43 din 30 martie 2018

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind majorarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al judeţului
Vâlcea, dat în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 30 martie 2018, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.3841 din 21 martie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.3842 din 21 martie
2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.1, alin.(2), art.2, alin.(1) şi art.6 din
Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Procesului –
verbal privind stabilirea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de activ şi pasiv, precum şi a
celorlalte bunuri şi valori aflate în patrimoniul Judeţului Vâlcea, aprobat potrivit Anexei la Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr.757 din 29 decembrie 2017;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă majorarea valorii de inventar a bunului „Cămin pentru Persoane Vârstnice Nicolae Bălcescu
+ Anexă”, aflat în domeniul public al Judeţului Vâlcea şi în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea, cu valoarea investiţiei efectuate, respectiv cu suma de 104.863,00 lei.
Art.2 Datele de identificare ale bunului menţionat la art.1, sunt prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa la Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.103/1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale Economice, precum şi 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.45, alin.(3), coroborate cu cele ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 44 din 30 martie 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 declararea de interes public judeţean a unor bunuri şi darea lor în administrarea
Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea şi Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2018, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.
3843 din 21 martie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.3844 din 21 martie
2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând procesul – verbal aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr.757 din 29
decembrie 2017, privind stabilirea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de activ şi pasiv, precum
şi a celorlalte bunuri şi valori aflate în patrimoniul Judeţului Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.123, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.554 alin.(1), art.863, lit.„f”, art.867, art.868 din
Codul Civil precum şi cele ale art.3 alin.(3), teza a II-a din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se declară de interes public judeţean bunurile ale căror date de identificare sunt prevăzute în
Anexele 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se modifică în mod corespunzător anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 103 din 21
decembrie 1999 de însuşire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vâlcea, cu
modificările şi completările ulterioare, prin includerea bunurilor prevăzute la alin.(1).
Art.2 (1) Se dau în administrarea Muzeului Judeţean ”Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea bunurile
prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre.
(2) Se dau în administrarea Muzeului Memorial ”Nicolae Bălcescu” bunurile prevăzute în Anexa 2 la
prezenta hotărâre.
Art.3 (1) Muzeul Judeţean ”Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea şi Muzeul Memorial ”Nicolae Bălcescu”
vor folosi bunurile date în administrare, în următoarele condiţii:
1. Să păstreze destinaţia iniţială a acestora;
2. Să asigure folosirea eficientă a bunurilor care fac obiectul dării în administrare, potrivit specificului
acestora;
3. Să restituie bunurile în deplină proprietate, libere de orice sarcini, inclusiv investiţiile realizate
ulterior, precum şi toate documentaţiile tehnice referitoare la acestea;
4. Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă
în exploatare, protecţia mediulu, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului);
5. Să răspundă de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul
act de transmitere;
6. Să efectueze la timp lucrările de întreţinere şi reparaţii;
7. Să folosească bunurile, conform instrucţiunilor de exploatare;
8. Să nu închirieze bunurile unor terţe persoane;
(2) Titularii dreptului de administrare pot să posede, să folosească şi să dispună de bunuri în condiţiile
actului de dare în administrare.
(3) Administratorii sunt răspunzători de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor
prevăzute în actele de dare în administrare.
Art.4 Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate sau prin actul de
revocare, care poate fi adoptat de Consiliul Judeţean Vâlcea, în situaţiile în care:
1. Titularii dreptului de administrare nu respectă una din condiţiile impuse prin actul de transmitere;
2. Dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunurilor date în administrare;
3. Renunţarea administratorilor la bunurile date în administrare;
4. În cazul în care interesul naţional sau local o impune;
5. Alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor
reglementate de lege.
Art.5 Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine titularilor dreptului de proprietate.
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Art.6 Predarea–preluarea bunurilor care fac obiectul dării în administrare se va face în termen de 30
de zile, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea cu Muzeul
Judeţean ”Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, respectiv cu Muzeul Memorial ”Nicolae Bălcescu”.
Art.7 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Tehnice, Muzeului Judeţean ”Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea şi
Muzeului Memorial ”Nicolae Bălcescu”, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45, alin.(3), coroborate cu cele ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru,0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 45 din 30 martie 2018

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice faza “Documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie” şi a indicatorilor tehnico–economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi
modernizare DJ 677 A Creţeni (DN 67 B) – Mreneşti – Izvoru – Nemoiu – Amărăşti – Glăvile –
Cermegeşti – Pesceana – Şirineasa (DN 677 F), km.0+000 – 35+020”, judeţul Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2018, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.3891 din 21 martie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.3892 din 21 martie
2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”b”, alin.(3), lit. ”f” şi art.126 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.44, alin.(1) din
Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico–economică faza “Documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie” pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 677 A Creţeni (DN 67 B) –
Mreneşti – Izvoru – Nemoiu – Amărăşti – Glăvile – Cermegeşti – Pesceana – Şirineasa (DN 677 F),
km.0+000 – 35+020”, judeţul Vâlcea, ai cărui indicatori tehnico - economici sunt prevăzuţi în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, precum şi Direcţiei Tehnice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice
locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru,
0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 46 din 30 martie 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 asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la
bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul de investiţii
„Reabilitare şi modernizare DJ 677 A Creţeni (DN 67 B) – Mreneşti – Izvoru – Nemoiu – Amărăşti –
Glăvile – Cermegeşti – Pesceana – Şirineasa (DN 677 F), km.0+000 – 35+020”, judeţul Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2018 la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.3893 din 21 martie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.3894 din 21 martie
2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1) lit.”b”, din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.8, alin.(3) din Normele
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013,
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicate, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.1851/2013;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă finanţarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli, în sumă de 30.080.609,89 lei,
care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul
de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 677A Creţeni (DN 67 B) – Mreneşti – Izvoru – Nemoiu –
Amărăşti – Glăvile – Cermegeşti – Pesceana – Şirineasa (DN 677 F), km.0+000 – 35+020”, judeţul Vâlcea.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, precum şi Direcţiei Tehnice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit.”a” şi „d” coroborate cu prevederile
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 47 din 30 martie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea indemnizaţiei lunare brute pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de
Administraţie la Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2018 la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.3943 din 22 martie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.3944 din 22 martie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, nr.159 din 22 ianuarie 2018,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.957 din 22 ianuarie 2018;
În conformitate cu prevederile art.8, alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.8, alin. (3) – alin. (6)
din Legea nr. 111/2016, pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa
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corporativă a întreprinderilor publice, ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.205 din 30 septembrie 2015
privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea,
ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 26 din 29 februarie 2016, privind aprobarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2016 şi ale Dispoziţiei Preşedintelui
Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 131 din 24 martie 2017, privind constituirea Comisiei de analiză a activităţii
administratorilor Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se modifică indemnizaţia fixă lunară brută pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de
Administraţie la Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea, la valoarea de 1710 lei.
Art.2 (1) Pe data adoptării prezentei, se modifică în mod corespunzător art.2 din Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.26 din 29 februarie 2016, privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei
Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2016, potrivit actului adiţional prevăzut în anexa
care face integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, să
semneze actul adiţional prevăzut la alin.(1).
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, precum şi
Consiliului de administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii
la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art. 45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art. 98
din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
un număr de 20 voturi pentru, 13 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 48 din 30 martie 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 indemnizaţiei lunare brute a administratorului special de la Societatea
”CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea”şi încheierea actului adiţional la contractul de mandat al acestuia
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2018, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.2077 din 14 februarie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.2078 din 14 februarie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(2) lit.’’d’’ din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 38, alin. (3), lit.”a”, coroborate cu ale
art. 11, alin.(1) şi din Legea – cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 846/2017, pentru stabilirea salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată, ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 250 din 30 octombrie
2017, privind mandatarea reprezentantul acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, să desemneze administratorul special al
debitoarei ”CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea”, în cadrul procedurii insolvenţei şi să semneze contractul de
mandat al acestuia, ale art. 3, lit.”a” din Contractul de mandat prevăzut în Anexa la hotărârea menţionată şi
ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 297 din 28 decembrie 2017, privind stabilirea salariilor de bază
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Vâlcea, începând cu data de 1 ianuarie 2018;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă cuantumul indemnizaţiei administratorului special al debitoarei Societatea ”CET Govora S.A.
Râmnicu Vâlcea”, la nivelul indemnizaţiei lunare pentru funcţia de vicepreşedinte al consiliului judeţean, potrivit
poziţiei nr.2 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.297 din 28 decembrie 2017, privind stabilirea
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Vâlcea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, în sumă de 15 200 lei.
Art.2 Se aprobă încheierea Actului adiţional la Contractul de mandat al administratorului special al
debitoarei Societatea ”CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea”, prevăzut în Anexa la Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr. 250 din 30 octombrie 2017.
Art.3 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, să
semneze Actul adiţional prevăzut la art.2.
Art.4 Pe data adoptării prezentei, se abrogă prevederile art.3 din Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.250 din 30 octombrie 2017.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Euro Insol – Societate Profesională
de Reorganizare şi Lichidare, în calitate de administrator judiciar al debitoarei Societatea ’’CET Govora’’ S.A.
Râmnicu Vâlcea, reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ’’CET
Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, precum şi domnului Dinu Constantinescu, Administrator special al
Societăţii ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 20 voturi pentru, 13 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 49 din 30 martie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea
în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A.
să aprobe modificarea Actului Constitutiv al societăţii

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 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 sub
nr.17617 din 27 decembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.17618 din 27 decembrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Societăţii Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A. înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea
sub nr.17459 din 21 decembrie 2017 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.13 din 31 ianuarie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit. ”a” şi ”d”, alin.(2), lit.”d” şi art.92 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.113,
lit.”m” din Legea societăţilor, nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.28, alin.
(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.2, pct.2.2, lit.”n” din Contractul de mandat al
reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Centrul de Afaceri
Flandra - Vâlcea S.A., anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.13 din 31 ianuarie 2017;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se mandatează reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A. să aprobe modificarea Actului Constitutiv al societăţii, în
sensul diminuării numărului membrilor Consiliului de Administraţie al acesteia de la 5 membri la 3 membri.
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Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Societăţii Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A., Primăriei Municipiului
Râmnicu Vâlcea, precum şi reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A., domnul consilier judeţean Gheorghe Bobocea, 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 Gheorghe Bobocea nu a participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 50 din 30 martie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentanţilor Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea Parc Ind Vâlcea SA să numească administratorii provizorii în Consiliul de administraţie al
societăţii începând cu data de 22.05.2018
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 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 sub
nr.3941 din 22 martie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.
3942 din 22 martie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Societăţii Parc Ind Vâlcea SA înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 3807/20.03.2018;
Văzând procesul – verbal al Comsiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.28, alin.(1), art.29 alin.(1), art.641 alin.(3), alin.(5) şi alin.(7) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art.4, alin.(3) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016,
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare ale art.111, lit.b) din Legea societăţilor comerciale nr.31/1990, cu modificările şi
completările ulterioare precum şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.37 din 31 august 2016;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se mandatează reprezentanţii în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA,
respectiv domnul Alexandru Oproaica şi domnul Daniel Condescu, să numească administratorii provizorii în
Consiliul de administraţie al societăţii, începând cu data de 22.05.2018 şi până la finalizarea procedurii de selecţie a
administratorilor potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, după cum urmează:
1. Doamna Anton Elena - Luminiţa, cetăţean român, având CNP XXXX, născută în Comuna Bujoreni,
Judeţul Vâlcea, domiciliată în Comuna Bujoreni, Judeţul Vâlcea, identificată cu C.I., seria VX, nr. XXXX,
eliberat de SPCLEP Râmnicu Vâlcea la data de 12.02.2008.
- 21 voturi pentru;
- 11 voturi împotrivă;
2. Doamna Ştefănuţă Elena - Daniela, cetăţean român, având CNP XXXX, născută în Oraşul Horezu,
Judeţul Vâlcea, domiciliată în XXXX, Comuna Stroeşti, Judeţul Vâlcea, identificată cu C.I., seria V.X., nr.
XXXX, eliberat de SPCJEP Vâlcea la data de 01.08.2014.
- 21 voturi pentru;
- 11 voturi împotrivă;
3. Doamna Gheoculescu Maria, cetăţean român, având CNP XXXX, născută în Comuna Lădeşti,
Judeţul Vâlcea, domiciliată în Râmnicu Vâlcea, XXXX, identificată cu C.I., seria VX, nr. XXXX, eliberat de
SPCLEP Râmnicu Vâlcea la data de 20.07.2017.
- 21 voturi pentru;

20

- 11 voturi împotrivă;
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Societăţii Parc Ind Vâlcea SA,
domnului Alexandru Oproaica, domnului Daniel Condescu precum şi doamnelor Anton Elena Luminiţa,
Gheoculescu Maria, Ştefănuţă Elena Daniela, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(5), coroborate cu ale art.98
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 51 din 30 martie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2017 a managementului
doamnei Doina Gănescu, managerul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2018, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, nr. 3641/16 martie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.3642
din 16 martie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Raportul evaluării privind managementul pe anul 2017 realizat de managerul Şcolii Populare de Arte
şi Meserii Râmnicu Vâlcea, doamna Doina Gănescu nr.3279 din 12 martie 2018, precum şi Procesul – verbal final
încheiat cu ocazia finalizării evaluării managementului cultural la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu
Vâlcea, pe anul 2017, realizat de doamna Doina Gănescu, nr.3278 din 12 martie 2018;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi art.104, alin.(1), lit.”b”, din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.41, alin.(1) şi alin.(2) şi art.42,
alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură,
cu modificările şi completările ulterioare şi cele 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.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 rezultatul final al evaluării anuale pe anul 2017 a managementului doamnei Doina
Gănescu, la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea, care a obţinut media generală 10 (zece).
Art.2 Se aprobă continuarea managementului la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea
de către doamna Doina Gănescu.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea, precum şi doamnei Doina
Gănescu, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 52 din 30 martie 2018
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2017 a managementului
domnului Remus Grigorescu, managerul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2018, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.3759 din 20 martie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.3760
din 20 martie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Raportul evaluării privind managementul pe anul 2017 realizat de managerul Bibliotecii Judeţene
„Antim Ivireanul” Vâlcea, domnul Remus Grigorescu nr.3519 din 15 martie 2018, precum şi Procesul – verbal final
încheiat cu ocazia finalizării evaluării managementului cultural la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, pe
anul 2017, realizat de domnul Remus Grigorescu, nr.3518 din 15 martie 2018;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi art.104, alin.(1), lit.”b”, din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.41, alin.(1) şi alin.(2)
şi art.42, alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008, privind managementul instituţiilor
publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare şi cele 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.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 rezultatul final al evaluării anuale pe anul 2017 a managementului domnului Remus
Grigorescu, la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, care a obţinut media generală 10 (zece).
Art.2 Se aprobă continuarea managementului la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea de
către domnul Remus Grigorescu.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, precum şi domnului Remus
Grigorescu, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 53 din 30 martie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2017 a managementului domnului
Claudiu Aurel Tulugea, managerul Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2018, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.3761 din 20 martie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.3762
din 20 martie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
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Văzând Raportul evaluării privind managementul pe anul 2017 realizat de managerul Muzeului
Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, domnul Claudiu Aurel Tulugea nr.3542 din 15 martie 2018,
precum şi Procesul–verbal final încheiat cu ocazia finalizării evaluării managementului cultural la Muzeul
Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, pe anul 2017, realizat de domnul Claudiu Aurel Tulugea, nr.3541
din 15 martie 2018;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(1), lit.”a” şi art.104, alin.(1), lit.”b”, din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.41, alin.(1) şi alin.(2)
şi art.42, alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008, privind managementul instituţiilor
publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare şi cele 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. 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 rezultatul final al evaluării anuale pe anul 2017 a managementului domnului Claudiu Aurel
Tulugea, la Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, care a obţinut media generală 10 (zece).
Art.2 Se aprobă continuarea managementului la Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea de
către domnul Claudiu Aurel Tulugea.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, precum şi domnului
Claudiu Aurel Tulugea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia
pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 54 din 30 martie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2017 a managementului
domnului Dumitru Antonie Chelcea, managerul Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2018, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.3763 din 20 martie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.3764 din
20 martie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Raportul evaluării privind managementul pe anul 2017 realizat de managerul Muzeului Memorial
„Nicolae Bălcescu”, domnul Dumitru Antonie Chelcea nr.3682 din 19 martie 2018, precum şi Procesul –
verbal final încheiat cu ocazia finalizării evaluării managementului cultural la Muzeul Memorial „Nicolae
Bălcescu”, pe anul 2017, realizat de domnul Dumitru Antonie Chelcea nr.3681 din 19 martie 2018;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi art.104, alin.(1), lit.”b”, din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.41, alin.(1) şi alin.(2)
şi art.42, alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008, privind managementul instituţiilor
publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare şi cele 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;
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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 rezultatul final al evaluării anuale pe anul 2017 a managementului domnului Dumitru
Antonie Chelcea, la Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu”, care a obţinut media generală 9,67 (nouă 67%).
Art.2 Se aprobă continuarea managementului la Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu” de către domnul
Dumitru Antonie Chelcea.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”, precum şi domnului Dumitru Antonie
Chelcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 55 din 30 martie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2017 a managementului
domnului Alin Constantin Pavelescu, managerul Centrului Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2018, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.3778 din 20 martie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.3779
din 20 martie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Raportul evaluării privind managementul pe anul 2017 realizat de managerul Centrului Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, domnul Alin Constantin Pavelescu nr.3775 din 20
martie 2018, precum şi Procesul – verbal final încheiat cu ocazia finalizării evaluării managementului cultural la
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, pe anul 2017, realizat de domnul
Alin Constantin Pavelescu, nr.3774 din 20 martie 2018;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi art.104, alin.(1), lit.”b”, din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.41, alin.(1) și alin.(2)
şi art.42, alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008, privind managementul instituţiilor
publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare și cele 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.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 rezultatul final al evaluării anuale pe anul 2017 a managementului domnului Alin
Constantin Pavelescu, la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea,
care a obț inut media generală 10 (zece).
Art.2 Se aprobă continuarea managementului la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Vâlcea de către domnul Alin Constantin Pavelescu.
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Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, precum
şi domnului Alin Constantin Pavelescu, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 56 din 30 martie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului domnului
Adrian Constantin Roman, managerul Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2018, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.3757 din 20 martie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.3758
din 20 martie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Raportul evaluării finale privind managementul realizat de managerul Teatrul „Anton Pann”
Râmnicu Vâlcea, domnul Adrian Constantin Roman nr.3437 din 14 martie 2018, precum şi Procesul – verbal
final încheiat cu ocazia finalizării evaluării finale a managementului Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea,
realizat de domnul Adrian Constantin Roman nr.3436 din 14 martie 2018;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi art.104, alin.(1), lit.”b”, din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.41, alin.(1) și alin.(2)
şi art.42, alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008, privind managementul instituţiilor
publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare și cele 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.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 rezultatul final al evaluării managementului domnului Adrian Constantin Roman, la
Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea care a obţinut media generală 8,50 (opt 50%).
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, precum şi domnului Adrian
Constantin Roman, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 57 din 30 martie 2018
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind desemnarea domnului Adrian Constantin Roman, în calitate de manager interimar al
Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01 mai 2018, până la data încheierii
contractului de management cu câştigătorul concursului de proiecte de management

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2018, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.3767 din 20 martie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.3768
din 20 martie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Raportul evaluării finale privind managementul realizat de managerul Teatrul „Anton Pann”
Râmnicu Vâlcea, domnul Adrian Constantin Roman nr.3437 din 14 martie 2018, precum şi Procesul – verbal
final încheiat cu ocazia finalizării evaluării finale a managementului Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea,
realizat de domnul Adrian Constantin Roman nr.3436 din 14 martie 2018;
Văzând procesul – verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi art.104, alin.(1), lit.”b”, din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.33, alin.(4) și
alin.(5), art.37, alin.(2), art.41, alin.(1) şi art.45, lit.”a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008,
privind managementul instituţiilor publice de cultură, 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 (1) Domnul Adrian Constantin Roman se desemnează în funcţia de manager interimar, pentru
cel mult 120 de zile, la Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01 mai 2018, până la
începerea executării contractului de management al managerului care va fi numit potrivit dispoziţiilor
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu
modificările şi completările ulterioare cu un număr de 33 voturi pentru şi 0 voturi împotrivă.
(2) În maximum 120 de zile calendaristice de la data desemnării managerului interimar se va organiza un nou
concurs de management, în conformitate cu prevederile art.4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008,
privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2 Conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de
management.
Art.3 (1) Pe durata interimatului, managerul interimar are dreptul să efectueze toate actele de
gestiune curentă.
(2) Angajarea altor cheltuieli decât cele de gestiune curentă se poate face cu aprobarea expresă a
ordonatorului principal de credite.
Art.4 (1) Se aprobă Contractul de management, pe perioada asigurării interimatului, potrivit anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, să semneze
Contractul de management prevăzut la alin.(1), care se va încheia între Consiliul Judeţean Vâlcea şi domnul Adrian
Constantin Roman în calitate de manager interimar al Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, precum şi domnului Adrian
Constantin Roman, 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.97 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri, cu excepţia art.1 alin.(1) care a fost adoptat în temeiul art.45(5) coroborat cu art.98
din din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 58 din 30 martie 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 modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr. 220/03.10.2017 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. şi a indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Consolidarea şi reabilitarea energetică
a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2018, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată la nr.
4149 din 29.03.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr.
4150 din 29.03.2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi d), alin. (3) lit. f), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art.44, alin.
(1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice; Ghidului Solicitantului
privind condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/
7REGIUNI; Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 149/31.07.2015 privind aprobarea Strategiei Integrate
de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Vâlcea pentru perioada 2015 – 2020;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. I - Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 220/03.10.2017 de aprobare a
documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiţii ”Consolidarea şi reabilitarea energetică a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
Măciuca” se înlocuieşte cu anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
tuturor direcţiilor din aparatul de specialitate, pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) coroborate cu cele
ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 59 din 30 martie 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 prevederilor art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 219/03.10.2017
privind aprobarea proiectului ”Consolidarea şi reabilitarea energetică a Centrului de Recuperare şi
Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca”şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 martie 2018, la care participă
un număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată la nr.
4147 din 29.03.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr.
4148 din 29.03.2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi d), alin. (5), lit. a), pct. 2 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ghidul
Solicitantului privind condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte
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POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, ale art. 3 alin (3) din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.
219/03.10.2017 privind aprobarea proiectului ”Consolidarea şi reabilitarea energetică a Centrului de
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca” şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. I - Art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 219/03.10.2017 privind aprobarea
proiectului ”Consolidarea şi reabilitarea energetică a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
Măciuca” şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia se modifică după cum urmează:
„Art. 3 – (1) Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Judeţului Vâlcea, în cuantum de 2 % din
valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 70.648,25 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului ”Consolidarea
și reabilitarea energetică a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca”.
(2) Se aprobă contribuţia în proiect a Judeţului Vâlcea pentru cheltuielile neeligibile ale proiectului în
sumă de 1.333.860,67 lei.”
Art. II – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
tuturor direcţiilor din aparatul de specialitate, pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) coroborate cu
cele ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 60 din 30 martie 2018

DISPOZIŢII

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea a unui certificat de urbanism

Constantin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 2855 din
01.02.2018, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 4, lit.a) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, emit următoarea:
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DISPOZIŢIE
Art.1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 226 din 2 martie 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.2884 din
02.03.2018, prin care se propune prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea unui certificat de urbanism, prevăzut în anexa, care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 230 din 06 martie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei BĂIAŞU ANA-MARIA în VĂDUVA

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6001
din 19.02.2018, prin care se propune admiterea cererii doamnei Băiaşu Ana-Maria, de schimbare, pe cale
administrativă, a numelui său de familie din Băiaşu în Văduva, motivând că doreşte să revină la numele de
familie dobândit la naştere;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind
dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele
ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Băiaşu Ana-Maria, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea,
XXXX, judeţul Vâlcea, tată Vasile şi mamă Elena, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la
data de XXXX, CNPXXXX, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Băiaşu în Văduva,
urmând să poarte în viitor numele de familie VĂDUVA şi prenumele ANA-MARIA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Primăriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi va elibera un
exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 234 din 06.03.2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului STANCU-ORBIŞOR CONSTANTIN în STANCU

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6003
din 20.02.2018, prin care se propune admiterea cererii domnului Stancu-Orbişor Constantin, de schimbare,
pe cale administrativă, a numelui său de familie din Stancu-Orbişor în Stancu, motivând că, fiind văduv,
doreşte să revină la numele de familie dobândit la naştere;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(3), lit.”b” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6),
lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Stancu-Orbişor Constantin, domiciliat în municipiul Râmnicu
Vâlcea, XXXX, judeţul Vâlcea, tată Nicolae şi mamă Maria, născut în comuna Oveselu, judeţul Vâlcea, la
data de XXXX, CNPXXXX, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Stancu-Orbişor în
Stancu, urmând să poarte în viitor numele de familie STANCU şi prenumele CONSTANTIN.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Primăriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitantul şi îi va elibera un
exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 235 din 06.03.2018
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui
minorului DUŢU CĂLIN-SILVANO în IONUŢ-SILVANO

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6002
din 20.02.2018, privind cererea doamnei Duţu Ionela, care solicită schimbarea prenumelui fiului său minor,
din Duţu Călin-Silvano în Ionuţ-Silvano, motivând că, încă de la naştere, minorul a fost apelat cu prenumele
Ionuţ şi răspunde la acest prenume, fiind astfel cunoscut;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit. ’’m’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea
şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6),
lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a prenumelui minorului Duţu
Călin-Silvano, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, XXXX, judeţul Vâlcea, tată natural şi mamă Ionela,
născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de XXXX, C.N.P.XXXX şi se schimbă
prenumele acestuia, pe cale administrativă, din Călin-Silvano în Ionuţ-Silvano, urmând să poarte în viitor
numele de familie DUŢU şi prenumele IONUŢ-SILVANO.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Primăriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi va elibera un
exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 236 din 06.03.2018

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 3537 din
15.03.2018, prin care se propune emiterea unei autorizaţii de construire;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) şi art.7 alin.(1) din Legea privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
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Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 242 din 16.03.2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea a unui certificat de urbanism

Constantin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.3566 din
16.03.2018, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism ;
În conformitate cu prevederile art. 4, lit.a) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările ulterioare, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art.1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 243 din 19.03.2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism

Constatin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr.3835 din
21.03.2018, prin care se propune prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 40 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 ;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea certificatului de urbanism prevăzut în anexă, care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 245 din 21 .03. 2018
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui
minorului RUGU CHRISTOS în IUSTIN-CHRISTOS

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6004/08.03.2018, privind
cererea doamnei Rugu Elena, care solicită schimbarea prenumelui fiului său minor, din Rugu Christos în Iustin-Christos, motivând
că, încă de la naştere, minorul este cunoscut în familie şi la instituţia de învăţământ şi cu prenumele Iustin;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit. ’’m’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea
şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6),
lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a prenumelui minorului Rugu Christos,
domiciliat în XXXX, comuna Scundu, judeţul Vâlcea, tată Dumitru şi mamă Elena, născut în localitatea Atena, ţara
Republica Elenă, la data de XXXX, C.N.P.XXXX şi se schimbă prenumele acestuia, pe cale administrativă, din
Christos în Iustin-Christos, urmând să poarte în viitor numele de familie RUGU şi prenumele IUSTIN-CHRISTOS.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Primăriei Comunei
Scundu, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 248 din 23.03.2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară,
în data de 30 martie 2018, ora 1000

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(1) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE:
Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 30 martie 2018, ora
1000, care se va desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenţa dispoziţie.
Art.3.Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei,
urmărind pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 249 din 23.03.2018
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 4054 din
23.03.2018, prin care se propune emiterea a două certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 250din 26.03.2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă,
a prenumelui doamnei DOBRIN CONSTANTINA-BIANCA în BIANCA

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6005
din 15.03.2018, prin care se propune admiterea cererii doamnei Dobrin Constantina-Bianca, de schimbare a
prenumelui, pe cale administrativă, din Constantina-Bianca în Bianca, motivând că actualul prenume este
foarte lung şi o incomodează la întocmirea actelor, dorind, astfel, simplificarea acestuia;
Constată întemeiată cererea de schimbare a prenumelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie
în termenul prevăzut de art.11 din acelaşi act normativ;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit. "d" din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea
şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art. 104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6),
lit."b" din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Dobrin Constantina-Bianca, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea
XXXX, judeţul Vâlcea, tată Gheorghe şi mamă Constantina-Larisa, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul
Vâlcea, la data de XXXX, C.N.P.XXXX şi se schimbă prenumele acesteia, pe cale administrativă, din
Constantina-Bianca în Bianca, urmând să poarte în viitor numele de familie DOBRIN şi prenumele BIANCA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie
Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi va
elibera acesteia un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 251 din 26.03.2018
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ANEXE
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 226 din 02.03.2018

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările şi completările ulterioare
Interval: 4-4
Avize/acorduri
Adresa
Valabilitate
Nr.
Nr
Solicitant
Denumire
lucrare
Amplasament
de
amplasament
CU
solicitant
CU
solicitate prin CU
1
2
3
4
5
6
7
8
1 S.C.
3
Municipiul
„Modernizare linie Municipiul
12 luni
-Agenţia
judeţeană
Distribuţi Craiova,
electrică aeriană Rm. Vâlcea
pentru protecţia mediului;
e Energie strada
de joasă tensiune şi comuna
-Aviz administrator reţele
Oltenia
Calea
şi
branşamente Mihăeşti;
utilităţi (energie electrică,
S.A.(prin
Severinulu aferente
PTA
apă, canalizare, gaze,
S.C.Ruxel i, nr. 97.
Colonie Govora 3,
telefonie);
-Aviz
(S.R.L.).
în
vederea
Administrator
drum
reducerii
CPT,
comunal; -Aviz Serviciul
strada
Govorei,
Public de Aministrare şi
municipiul
Rm.
întreţinere
străzi
–
Vâlcea,
judeţ
Municipiul Rm. Vâlcea;
Vâlcea "
-Aviz Inspectoratul de
Poliţie
al
Judeţului
Vâlcea – Serviciul Rutier;
-Acordul
proprietarilor
pentru execuţia lucrărilor
propuse; - Aviz tehnic de
racordare;
- Graficul pentru execuţia
lucrărilor şi evaluarea
costurilor lucrării; -Referat
verificator proiect conform
Legii nr.10/1995 privind
calitatea în construcţii,
republicată; -Plan de
încadrare în zonă şi plan
de situaţie pe suport
topografic vizat la Oficiul
de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 230 din 06.03.2018

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism emise, a căror valabilitate urmează a se prelungi
Nr. .... din ... interval: 30/2061
Nr.certificat
de urbanism
Data eliberării

Nr.
crt.
1

Solicitant

2
1

Denumirea lucrării

3

30/2061
14.03.2017

Munteanu
Nicolae

Localitatea

4

Durata de
prelungire

5

6

Construire ansamblu turistic: Comuna
Complex hotelier – P+2E+M, Voineasa,
P+3E+M, P+4E+M P+2E+M Judeţul Vâlcea
retras în stil tirolez, restaurant,
SPA,
piscină
interioară
și
exterioară, terenuri de sport,
traseu de biciclete, împrejmuire
pe
limita
de
proprietate,
amplasare fosă septică și
amenajare parcare

12 luni

ARHITECT SEF,
ELENA DANA PETRESCU
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 242 din 16.03.2018

LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările şi completările ulterioare
Nr. ____ din __ interval: 02 – 02

Nr.
crt.
1

Solicitant Adresa
solicitant
2

OMV
.
PETROM
S.A. prin
S.C.
EXPERT
SERV
S.R.L.

Denumirea
lucrării
3

municipiul
Bucureşti,
sectorul 1,
cod poştal
013329,
str.Coralilor
nr. 22

4

Valoare
-lei-

Amplasament Durată
Valabilitate Observaţii
execuţie autorizaţie
construire
5

6

Echipare
2.631.556,68 comunele:
de
Suteşti,
suprafaţă şi
Creţeni şi
conductă
Mădulari
amestec
sonda 4317
Mamu.
Preşedinte,
Constantin RĂDULESCU
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7

24 luni

8

12 luni

9

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 243 din 19.03.2018
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările şi completările ulterioare
Interval: 5-5
Avize şi acorduri
Adresa
Denumire
Valabilitate
Amplasament
Nr.
Nr. Solicitant
amplasament solicitate prin
solicitant lucrare
CU
crt. CU
certificatul de urbanism
1
2
3
4
5
6
7
8
1 S.C.
5
Municipiul Conectare Comunele:
12 luni
-Agenţia judeţeană pentru
ORANG
Bucureşti, site-uri CR Păuşeşti,
protecţia mediului; -Aviz şi
E
sectorul I, 0100 şi
Pietrari,
Acord
S.C.
Distribuţie
ROMANI B-dul
CR 0935
Energie Oltenia S.A; -Aviz
A S.A.
Lascăr
din judeţul Bărbăteşti
Administrator drum national
(prin
Catargiu,
Vâlcea cu
(D.N.67), drum judeţean
S.C.
nr.47-53
un cablu
(D.J.646 B), drum comunal
Electrogr
fibră optică
(D.C.126);
-Aviz
up S.A.),
Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului
Vâlcea–Serviciul
Rutier; -Aviz Stat Major
General M.Ap.N; -Referat
verificator proiect conform
Legii nr.10/1995 privind
calitatea în
construcţii,
republicată;
-Plan
de
încadrare în zonă şi plan de
situaţie pe suport topografic
vizat la Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea.
ARHITECT ŞEF,
Elena Dana PETRESCU
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 245 din 21.03.2018

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism emise, a căror valabilitate urmează a se prelungi
Nr. .... din ... interval: 41 - 41
Nr.
crt.
1
1

Nr. CU
Data eliberării

Solicitant

Denumirea lucrării

Localitatea

2

3

4

5

6

Bujoreni

12 luni

41/2169
27.03.2017

din S.C. CEGIM S.R.L. „Construire Hală industrială”

ARHITECT SEF,
ELENA DANA PETRESCU
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Durata de
prelungire

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la Dispoziţia nr. 249 din 23.03.2018

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea, din data de 30 martie 2018, ora 1000
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 15.02.2018.
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 26.02.2018.
3. Informare privind activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul
Constantin Rãdulescu, de la ultima şedinţă ordinară şi până în prezent.
4. Informare referitoare la Raportul administratorilor privind activitatea Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea pe anul 2017.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31.01.2018.
6. Proiect de hotărâre privind Rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de
investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri
proprii, precum şi a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2018.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C.
CETPREST S.R.L. Berbeşti.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome
Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2018.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public
Judeţean de Pază Vâlcea, pe anul 2018, a estimării acestuia pe anii 2019-2021, a numărului de personal şi
a fondului aferent salariilor de bază, pe anul 2018.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al Judeţului Vâlcea, a Bugetelor
instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Bugetului împrumuturilor interne, la
data de 31 decembrie 2017.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Vâlcea, a
bugetului instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a bugetului împrumuturilor
interne, pe anul 2017.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de
Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăeşti.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului "Mirajul
Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti-Căciulata" – cod SMIS 14.921.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării activităţilor de evidenţă a persoanelor din
localităţile judeţului Vâlcea la Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţa a Persoanelor.
15. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Fârtăţeşti – Lădeşti - Băbeni - Faurecia
Budeşti", operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.
16. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pe traseele judeţene 035 şi 048
operatorilor de transport rutier declaraţi câştigători în data de 12.03.2018, în urma organizării licitaţiilor
electronice la nivel naţional pentru efectuarea serviciilor de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate pe perioada 08.04.2018-30.06.2019.
17. Proiect de hotărâre privind modificarea şi 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.
18. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al
judeţului Vâlcea, dat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.
19. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri şi darea lor în
administrarea Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea şi Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza: „Documentaţie de
avizare a lucrărilor de intervenţie” şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare
şi modernizare DJ 677A Creţeni (DN 67B)- Mreneşti - Izvoru - Nemoiu - Amărăşti - Glăvile - Cermegeşti Pesceana - Şirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”, judeţul Vâlcea.
21. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu
se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul de investiţii
„Reabilitare şi modernizare DJ 677A Creţeni (DN 67B) - Mreneşti - Izvoru - Nemoiu - Amărăşti - Glăvile Cermegeşti - Pesceana - Şirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”, judeţul Vâlcea.
22. Proiect de hotărâre privind modificarea indemnizaţiei lunare brute pentru membrii neexecutivi ai
Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea.
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23. Proiect de hotărâre privind modificarea indemnizaţiei lunare brute a administratorului special de la
Societatea ”CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea” şi încheierea actului adiţional la contractul de mandat al acestuia.
24. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor
la Societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A. să aprobe modificarea Actului Constitutiv al societăţii.
25. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să numească administratorii provizorii în Consiliul de
administraţie al societăţii, începând cu data de 22.05.2018.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2017 a managementului
doamnei Doina Gănescu, managerul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2017 a managementului
domnului Remus Grigorescu, managerul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2017 a managementului
domnului Claudiu Aurel Tulugea, managerul Muzeului Judeţean “Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2017 a managementului
domnului Dumitru Antonie Chelcea, managerul Muzeului Memorial “Nicolae Bălcescu”.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2017 a managementului
domnului Alin Constantin Pavelescu, managerul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Vâlcea.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului domnului
Adrian Constantin Roman, managerul Teatrului “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea.
32. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Adrian Constantin Roman, în calitate de
manager interimar al Teatrului “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01 mai 2018, până la
data încheierii contractului de management cu câştigătorul concursului de proiecte de management.
33. Diverse.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 250 din 26.03.2018
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările şi completările ulterioare
Interval: 6-7
Avize şi acorduri de
Nr. Nr.
Adresa
Denumirea
Valabilitate
Solicitant
Amplasament
amplasament solicitate prin
Crt CU
solicitant
lucrării
CU
certificatul de urbanism
1
2
3
4
5
6
7
8
1
6
S.C.
Municipiul
Proiectul
Oraşul
12 luni
-Agenţia judeţeană pentru
APAVIL Ramnicu
regional de
Horezu
protecţia mediului;
S.A.
Vâlcea,
dezvoltare a
-Avize/acorduri de principiu;
strada
infrastructurii de Comunele
-Aviz administratori drumuri
Carol
I, apă şi apă uzată Vaideeni.
naţionale, drumuri,
nr.3-5
din Judeţul
Măldăreşti,
judeţene, drumuri
Vâlcea, în
Tomşani,
comunale, drumuri locale şi
perioada
Frînceşti,
vicinale; -Aviz de
2014-2020 Păuşeşti
gospodărire a apelor;
(FAZA STUDIU
-Aviz Direcţia de Sănătate
DE
Publică Vâlcea; -Aviz
FEZABILITATE)
administratori reţele
Extinderea şi
electrice şi telecomunicaţii;
reabilitarea
-Aviz administrator cale
reţelelor de
ferată (S.C Ciech Soda
apă potabilă şi
Romania); -Aviz I.S.P.H.
apă uzată în
Bucureşti pentru lucrările din
oraşul Horezu,
zona conductelor de
comunele:
aducţiune la M.H.C.-uri;
Vaideeni,
-Experiză tehnică, studiu
Măldăreşti,
geotehnic verificat Af, studiu
Tomşani,
hidrologic; -Plan de
Păuşeşti şi
încadrare în zonă şi plan de
Frânceşti
situaţie pe suport topografic
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2

7

S.C.AP
AVIL
S.A.

Municipiul
Ramnicu
Vâlcea,
strada
Carol
I,
nr.3-5

Proiectul
Comunele
regional de
Stroeşti,
dezvoltare a
Copăceni
infrastructurii de
apă şi apă uzată
din Judeţul
Vâlcea, în
perioada
2014-2020 (FAZA STUDIU
DE
FEZABILITATE)
Execuţie reţele
de apă şi
canalizare în
comunele
Stroeşti şi
Copăceni,
judeţul Vâlcea

12 luni

PREŞEDITE,
Constantin RĂDULESCU
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-Agenţia judeţeană pentru
protecţia mediului;
-Avize/acorduri de
principiu: -Aviz
administratori drumuri
judeţene, comunale şi
locale; -Aviz de
gospodărire a apelor;
-Aviz Direcţia de Sănătate
Publică Vâlcea; -Aviz
administratori reţele
electrice şi telecomunicaţii;
-Aviz Compania Naţională
de Căi Ferate CFR SA;
-Experiză tehnică, studiu
geotehnic verificat Af,
studiu hidrologic; -Plan de
încadrare în zonă şi plan
de situaţie pe suport
topografic

