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CUPRINS
HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 131 din 10.08.2018 privind aprobarea proiectului "Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele
Gorj şi Vâlcea la servicii medicale de urgenţă" şi a Acordului de Parteneriat
Hotărârea nr. 132 din 10.08.2018 privind aprobarea proiectului "Asigurarea accesului la servicii de sănătate în
regim ambulatoriu pentru populaţia judeţelor Gorj şi Vâlcea" şi a Acordului de Parteneriat
Hotărârea nr. 133 din 10.08.2018 privind aprobarea organizării "Zilei Diplomaţiei Române" în Judeţul Vâlcea şi suportarea
cheltuielilor ce se vor efectua cu această ocazie din bugetul propriu al Judeţului Vâlcea, în sumă de 47.600 lei
Hotărârea nr. 134 din 31.08.2018 privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listelor obiectivelor
de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea cu finanţare parţiala sau integrală de la bugetul local şi din
împrumuturile interne, a Bugetelor unor instituţii publice finanţate partial sau integral din venituri proprii,
acordarea unei sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2018,
precum şi modificarea anexei nr.8.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.17/15.02.2018
Hotărârea nr. 135 din 31.08.2018 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 30 iunie 2018
Hotărârea nr. 136 din 31.08.2018 privind modificarea şi completarea Anexei 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, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 137 din 31.08.2018 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr. 254 din 22 decembrie 2015, privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli care privesc
acţiunile de protocol, dotarea cu autoturisme, precum şi consumul de carburanţi
Hotărârea nr. 138 din 31.08.2018 privind modificarea statului de funcţii al Muzeului Memorial "Nicolae Bălcescu"
Hotărârea nr. 139 din 31.08.2018 privind modificarea Statului de personal al Serviciului public de turism, agrement şi servicii
Hotărârea nr. 140 din 31.08.2018 privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 298 din 28
decembrie 2017, referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
unor servicii publice subordonate Consiliului Judeţean Vâlcea, începând cu data de 1 ianuarie 2018
Hotărârea nr. 141 din 31.08.2018 privind acordarea unui mandat special limitat Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară "APA–VÂLCEA" să exercite, în numele şi pe seama Judeţului Vâlcea, atribuţiile de autoritate
publică tutelară pentru operatorul regional - Societatea APAVIL S.A. Vâlcea
Hotărârea nr. 142 din 31.08.2018 privind mandatarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea "Expo Nord – Oltenia" S.A., să aprobe dizolvarea societăţii
Hotărârea nr. 143 din 31.08.2018 privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale, pe traseul "Bujoreni - Faurecia Budeşti", operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A.
Hotărârea nr. 144 din 31.08.2018 privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale, pe traseul "Dispecerat Nord-Gară-Faurecia Budeşti", operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A.
Hotărârea nr. 145 din 31.08.2018 privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane
prin curse regulate speciale, pe traseul "Dispecerat Nord-Faurecia Budesti", operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A.
Hotărârea nr. 146 din 31.08.2018 privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Bujoreni - Râmnicu Vâlcea - S.C. Desleeclama
Solutions S.R.L. Budeşti", operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A.
Hotărârea nr. 147 din 31.08.2018 privind modificarea poziţiilor 007 şi 039 din Programul de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 148 din 31.08.2018 privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul judeţean 050 operatorului de transport declarat câştigător în urma
organizării licitaţiei electronice la nivel naţional din data de 23 august 2018
Hotărârea nr. 149 din 31.08.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.131 din 10 august
2018 referitoare la aprobarea proiectului "Imbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Gorj şi Vâlcea la servicii
medicale de urgenţă" şi a Acordului de Parteneriat
Hotărârea nr. 150 din 31.08.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.132 din 10 august
2018 referitoare la aprobarea proiectului "Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu
pentru populaţia judeţelor Gorj şi Vâlcea" şi a Acordului de Parteneriat
Hotărârea nr. 151 din 31.08.2018 privind darea în administrarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Vâlcea, a unor spaţii care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, situate în municipiul Râmnicu
Vâlcea, strada Maior V. Popescu nr.8, Judeţul Vâlcea
Hotărârea nr. 152 din 31.08.2018 privind solicitarea de trecere a unor imobile teren şi construcţie garaj cu 5 boxe din
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea, în
domeniul public al judeţului Vâlcea
Hotărârea nr. 153 din 31.08.2018 privind modificarea şi completarea componenţei Comisiei paritare pentru
asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate şi de
atribuire a licenţelor de traseu, în judeţul Vâlcea
Hotărârea nr.154 din 31.08.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania
Naţională de Investiţii - C.N.I. S.A., a amplasamentului situat în judeţul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. G-ral Magheru
nr.54 şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea şi dotarea secţiilor din
clădirea - corp principal C5 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, situat în str. G-ral Magheru nr.54"
Hotărârea nr. 155 din 31.08.2018 privind desemnarea managerului interimar al Teatrului "Anton Pann" Râmnicu Vâlcea,
până la data încheierii contractului de management cu caştigătorul concursului de proiecte de management
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HOTĂRÂRI

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Gorj şi Vâlcea
la servicii medicale de urgenţă” şi a Acordului de Parteneriat

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10 august 2018, la care participă
un număr de 25 consilieri judeţeni din numărul total de 33 de consilieri judeţeni în funcţie,
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată cu nr.
11.091/ 8.08.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe
înregistrat cu nr. 11.092/ 8.08.2018;
Văzând adresa Ministerului Sănătăţii nr. 1.090/25.06.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea cu
nr. 8.711/26.06.2018 referitoare la şedinţa de lucru privind proiectele retrospective finanţate din fonduri
externe nerambursabile aferente 2014-2020 proiecte nefinalizate POR - Operaţiunea 8.1.A - Ambulatorii şi
Operaţiunea 8.2.B - Unităţi de primiri urgenţe;
Ţinând cont de prevederile Ghidului solicitantului - Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul
POR 2014-2020 (cu modificările şi completările ulterioare), respectiv prevederile Ghidului solicitantului Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 Proiecte nefinalizate - Ambulatorii şi
Unităţi de primiri urgenţe, în cadrul apelurilor pentru proiecte nefinalizate, Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea
infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale
care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte
starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale,
culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi,
Operaţiunea 8.1.A - Ambulatorii şi Operaţiunea 8.2.B - Unităţi de primiri urgenţe;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi e), coroborate cu cele ale alin. (5) lit. a), pct. 3 şi ale alin. (6)
lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă proiectul „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Gorj şi Vâlcea la
servicii medicale de urgenţă”, care se va depune spre finanţare în cadrul POR 2014 - 2020 Proiecte
nefinalizate - Ambulatorii şi Unităţi de primiri urgenţe, în cadrul apelurilor pentru proiecte nefinalizate, Axa
Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţie 8.1 - Investiţii în
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea
accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la
serviciile prestate de comunităţi, Operaţiunea 8.2.B - Unităţi de primiri urgenţe.
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului menţionat la art.1, în cuantum de 5.862.207,29 lei (inclusiv TVA).
Art. 3. Se aprobă Acordul de Parteneriat pentru realizarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din
judeţele Gorj şi Vâlcea la servicii medicale de urgenţă”, în forma prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 4. (1) Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Judeţului Vâlcea în cuantum de 2% din valoarea eligibilă a
proiectului, respectiv 8.292,46 lei, reprezentând cofinanţarea Judeţului Vâlcea la proiectul menţionat.
(2) Se aprobă contribuţia în proiect a judeţului Vâlcea pentru cheltuielile neeligibile ale proiectului în
sumă de 0 lei.
(3) Sumele aprobate la alineatele precedente vor fi revizuite în conformitate cu ultimul buget rezultat în
urma evaluării tehnice şi financiare a cererii de finanţare.
(4) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata pregătirii, implementării şi sustenabilităţii
proiectului, pentru implementarea acestuia în condiţii optime, se vor asigura din bugetul judeţului Vâlcea.
(5) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/
decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art. 5. Se împuterniceşte domnul Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, să
semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele unităţii administrativ-teritoriale Judeţul
Vâlcea, precum şi orice alte modificări şi completări la acestea.
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Art. 6. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Consiliului Judeţean Gorj şi tuturor celorlalţi parteneri prevăzuţi în Acordul de Parteneriat, precum şi direcţiilor
de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea ducerii la
îndeplinire a prevederilor 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 25 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr.131 din 10.08.2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu
pentru populaţia judeţelor Gorj şi Vâlcea” şi a Acordului de Parteneriat

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10 august 2018, la care participă
un număr de 25 consilieri judeţeni din numărul total de 33 de consilieri judeţeni în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată cu nr.
11.093/ 8.08.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe
înregistrat cu nr. 11.094/8.08.2018;
Văzând adresa Ministerului Sănătăţii nr.1.090/25.06.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea cu nr.
8.711/26.06.2018 referitoare la şedinţa de lucru privind proiectele retrospective finanţate din fonduri externe
nerambursabile aferente 2014 - 2020 proiecte nefinalizate POR - Operaţiunea 8.1.A - Ambulatorii şi
Operaţiunea 8.2.B - Unităţi de primiri urgenţe;
Ţinând cont de prevederile Ghidului solicitantului - Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul
POR 2014-2020 (cu modificările şi completările ulterioare), respectiv prevederile Ghidului solicitantului Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 Proiecte nefinalizate - Ambulatorii şi
Unităţi de primiri urgenţe, în cadrul apelurilor pentru proiecte nefinalizate, Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea
infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale
care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte
starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale,
culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi,
Operaţiunea 8.1.A - Ambulatorii şi Operaţiunea 8.2.B - Unităţi de primiri urgenţe;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi e), coroborate cu cele ale alin. (5) lit. a), pct. 3 şi ale
alin. (6) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă proiectul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu
pentru populaţia judeţelor Gorj şi Vâlcea”, care se va depune spre finanţare în cadrul POR 2014-2020
Proiecte nefinalizate - Ambulatorii şi Unităţi de primiri urgenţe, în cadrul apelurilor pentru proiecte nefinalizate,
Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţie 8.1 - Investiţii în
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea
accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la
serviciile prestate de comunităţi, Operaţiunea 8.2.B - Unităţi de primiri urgenţe.
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului menţionat la art.1, în cuantum de 9.215.135,74 lei (inclusiv TVA).
Art. 3. Se aprobă Acordul de Parteneriat pentru realizarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii
de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia judeţelor Gorj şi Vâlcea”, în forma prevăzută în
Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 4. (1) Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Judeţului Vâlcea în cuantum de 2% din valoarea eligibilă a
proiectului, respectiv 30.052,17 lei, reprezentând cofinanţarea Judeţului Vâlcea la proiectul menţionat.
(2) Se aprobă contribuţia în proiect a judeţului Vâlcea pentru cheltuielile neeligibile ale proiectului în
sumă de 0 lei.
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(3) Sumele aprobate la alineatele precedente vor fi revizuite în conformitate cu ultimul buget rezultat în
urma evaluării tehnice şi financiare a cererii de finanţare.
(4) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata pregătirii, implementării şi
sustenabilităţii proiectului, pentru implementarea acestuia în condiţii optime, se vor asigura din bugetul
judeţului Vâlcea.
(5) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/
decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art. 5. Se împuterniceşte Domnul Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, să
semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele unităţii administrativ-teritoriale Judeţul
Vâlcea, precum şi orice alte modificări şi completări la acestea.
Art. 6. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Consiliului
Judeţean Gorj şi tuturor celorlalţi parteneri prevăzuţi în Acordul de Parteneriat, precum şi direcţiilor de specialitate din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor 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 25 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 132 din 10.08.2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării „Zilei Diplomaţiei Române” în Judeţul Vâlcea
şi suportarea cheltuielilor ce se vor efectua cu această ocazie
din bugetul propriu al Judeţului Vâlcea, în sumă de 47.600 lei

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10 august 2018, la care participă
un număr de 25 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.11102 din 09 august 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.11103
din 09 august 2018;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.’’b’’ şi alin.(3), lit.”a” din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.14, alin.(3) din Legea
privind finanţele publice locale, nr.273/2006, 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 organizarea „Zilei Diplomaţiei Române” în Judeţul Vâlcea şi suportarea cheltuielilor ce
se vor efectua cu această ocazie din bugetul propriu al Judeţului Vâlcea, în sumă de 47.600 lei.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată 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 18 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 7 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr.133 din 10 august 2018
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea
şi a Listelor obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea
cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local şi din împrumuturile interne, a Bugetelor unor
instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, acordarea unei sume din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2018, precum şi
modificarea anexei nr.8.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.17/15.02.2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2018, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.11328 din 24 august 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.11329
din 24 august 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.5, alin.(2), art.19, alin.(2), art.35, alin.(1) şi art.36, alin.(1) din Legea nr.273/2006,
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.350/2005, privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale art.8, alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.5/2017, privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul
administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României, 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 rectifică Bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.17 din 15 februarie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexelor nr.1 şi nr.2.
(2) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2018, privind rectificarea bugetului propriu
al judeţului Vâlcea, potrivit alin.(1) este prevăzută în anexele nr.2.1 – nr.2.8.
(3) Se rectifică numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, pe anul 2018, la Muzeul
Memorial „Nicolae Bălcescu”, potrivit anexei nr.2.9.
Art.2 (1) Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau
integral de la bugetul local, pe anul 2018, potrivit anexei nr.3.
(2) Se rectifică Lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii cu finanţare parţială sau
integrală de la bugetul local, ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2018, potrivit anexei nr.3.a.
Art.3 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, pe anul 2018, aprobat prin
anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.4 din 31 ianuarie 2018, cu modificările şi completările
ulterioare, se rectifică potrivit anexei nr.4.
Art.4 Se rectifică Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate parţial sau integral
din venituri proprii, pe anul 2018, potrivit anexelor nr. 5 – nr.8.
Art.5 (1) Suma de 50,00 mii lei, se alocă unităţii administrativ - teritoriale Municipiul Drăgăşani, din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2018, pentru finanţarea celei
de-a XIII – a ediţie a Festivalului Naţional „Lăutarul” şi Sărbătoarea Culesului Viilor.
(2) Primarul Municipiului Drăgăşani, în calitate de ordonator principal de credite, răspunde de modul de
utilizare a sumei prevăzute la alin.(1).
Art.6 Anexele nr.1, nr.2, nr.2.1 – nr.2.9, nr.3, nr.3a, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7 şi nr.8 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.8 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Economice, Primăriei Municipiului Drăgăşani, serviciilor şi instituţiilor publice menţionate în anexele nr.2.1 şi nr.4 – nr.8,
precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi
va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNAEZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.134 din 31 august 2018

NOTĂ: Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.9, 3, 3a, 4, 5, 6, 7 şi 8 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul
sedinte, secţiunea hotarari adoptate
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea 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 30 iunie 2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 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.11326 din 14 august 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.11327
din 14 august 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 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 execuţia Bugetului propriu al Judeţului Vâlcea, la data de 30 iunie 2018, potrivit anexei nr.1.
Art.2 Se aprobă execuţia Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, la
data de 30 iunie 2018, potrivit anexei nr.2.
Art.3 Se aprobă execuţia Bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 iunie 2018, potrivit anexei nr.3.
Art.4 Se aprobă situaţia indicatorilor privind execuţia Bugetului propriu al Judeţului Vâlcea, la data de 30
iunie 2018, potrivit anexei A.
Art.5 Anexele nr.1, nr.2, nr.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 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
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.135 din 31 august 2018

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Anexei 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, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2018, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni, din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.
11491 din 24 august 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 11492
din 21 august 2018;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”f” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.58, alin.(1) lit.”a” din Legea privind finanţele
publice locale, nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul prevederilor 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, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte cu
Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II Pe data adoptării prezentei, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.114 din 30 iulie 2018.
Art.III Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, precum şi şefului Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98, coroborate cu cele ale art. 45
alin.(2) lit.”a” 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,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 136 din 31 august 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 şi completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.254 din 22 decembrie 2015, privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli
care privesc acţiunile de protocol, dotarea cu autoturisme,
precum şi consumul de carburanţi

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 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.10699 din 02 august 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.10700
din 02 august 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.’’a’’ din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.1, alin.(5) din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001,
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice,
modificată şi completată prin Legea nr.258/2015;
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 Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.254 din 22 decembrie 2015, privind stabilirea
normativelor proprii de cheltuieli care privesc acţiunile de protocol, dotarea cu autoturisme, precum şi consumul de
carburanţi, se înlocuieşte cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Nu se consideră depăşiri ale consumului de carburanţi normat pe autovehicul, consumul care, la
sfârşitul exerciţiului financiar al anului în curs, se încadrează în limita combustibilului normat în raport de
numărut total al autoturismelor instituţiilor şi serviciilor publice judeţene aprobat prin hotărâre a Consiliului
Judeţean Vâlcea.
Art.3 Pe data adoptării prezentei, îşi încetează aplicabilitatea Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.254 din 22 decembrie 2015, privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli care
privesc acţiunile de protocol, dotarea cu autoturisme, precum şi consumul de carburanţi.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean peevăzute în
Anexă, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 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,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.137 din 31 august 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 statului de funcţii al Muzeului Memorial ”Nicolae Bălcescu”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 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.
10963 din 07 august 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.10964 din 07 august 2018 precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Muzeului Memorial ”Nicolae Bălcescu”, nr.852 din 30.07.2018, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr.10452 la aceeaşi dată;
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, precum şi ale art.31 alin.(4) din Legea-cadru privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr.153/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă modificarea statului de funcţii al Muzeului Memorial ”Nicolae Bălcescu”, prevăzut în
Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea, nr.102 din 21 iunie 2018, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data adoptării prezentei îşi încetează aplicabilitatea Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.102 din 21 iunie 2018.
Art.3 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, precum 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.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
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 138 din 31 august 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 Statului de personal al Serviciului public de turism, agrement şi servicii

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 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.
11361 din 14 august 2018;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.11362 din 14 august 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) - (4) şi cele ale Anexei nr.VIII, Cap.II, pct.IV, lit.b din
Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr.153/2017, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Anexa III la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 89 din 30 mai 2018, privind aprobarea
înfiinţării Serviciului public de turism, agrement şi servicii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a
Organigramei şi Statului de personal aferente acestuia, pentru operarea obiectivului de investiţii „Mirajul –
Oltului extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti – Căciulata” – cod SMIS 14.291,
se modifică şi se înlocuieştre cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe, precum şi Direcţiei Generale
Economice în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.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
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.139 din 31 august 2018

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 298 din 28 decembrie
2017, referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul unor servicii publice subordonate Consiliului Judeţean Vâlcea,
începând cu data de 1 ianuarie 2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2018, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.11205 din 10 august 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.11206
din 10 august 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea nr. 2870 din 06 august 2018,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 10970 din 07 august 2018;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art.11 alin.(1) - (4), ale art.38, alin.(3), lit.e)
din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 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 Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 298 din 28 decembrie 2017, privind
stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul unor servicii publice
subordonate Consiliului Judeţean Vâlcea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, se modifică şi se înlocuieşte
cu anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală şi Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 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.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.140 din 31 august 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 acordarea unui mandat special limitat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
”APA -VÂLCEA” să exercite, în numele şi pe seama Judeţului Vâlcea,
Atribuţiile de autoritate publică tutelară pentru operatorul regional Societatea APAVIL S.A. Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2018, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.11.142 din 09 august 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.11.143
din 09 august 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA – VÂLCEA” nr.308 din 31 iulie 2018
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.10.687 din 02 august 2018;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.„e” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.10 alin.(4) şi alin.(5) şi art.27
din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
art.2 pct.2 şi pct.4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, 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 mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”APA – VÂLCEA” să exercite în numele
Judeţului Vâlcea atribuţiile privind:
a) avizarea în numele unităţii administrativ – teritoriale acţionare a candidaţilor pentru funcţiile de membri în
Consiliul de Administraţie la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea cu respectarea condiţiilor de selecţie, calificare şi
experienţă profesională;
b) să întocmească scrisoarea de aşteptări şi să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la
cunoştinţă de candidaţii la postul de administrator în Consiliul de Administraţie, înscrişi pe lista scurtă la
Societatea APAVIL S.A. Vâlcea sau de Directori la societatea respectivă.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA – VÂLCEA” şi Societăţii
APAVIL S.A. 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.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASENEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.141 din 31 august 2018
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea “Expo Nord - Oltenia” S.A., să aprobe dizolvarea societăţii

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 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.11250 din 13 august 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.11251
din 13 august 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi lit.f) şi alin.(2) lit.”d” din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.113 lit.i) şi art.227 alin.(1)
lit.d) din Legea societăţilor nr.31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.107 din 21 iunie 2018, ale art.2 pct.2.2, lit.h) şi art.3 din Contractul de mandat, anexă la
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.107 din 21 iunie 2018 şi cele ale art.3 şi art.71, alin.(1) lit.c) şi lit.f)
din Actul constitutiv al societăţii.
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se mandatează reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea
“Expo Nord - Oltenia” S.A. să aprobe dizolvarea societăţii.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Societăţii “Expo Nord - Oltenia” S.A., reprezentantul Judeţului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea “Expo Nord - Oltenia” S.A., precum şi Primăriei Oraşului
Călimăneşti în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 coroborate cu cele ale art.45 alin.(3)
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,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.142 din 31 august 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale, pe traseul ”Bujoreni-Faurecia Budeşti”,
operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A.

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 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.11000 din 07 august 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.11001
din 07 august 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A., emis de
Autoritatea Rutieră Română A.R.R. - Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.4313 din 19 iulie 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, cu cele ale art. 31 alin. (1) - art.35 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;
12

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 atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul ”Bujoreni-Faurecia Budeşti”, operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A.,
pentru autovehiculele VL-07-TDD şi VL-07-TDE, de la data aprobării hotărârii consiliului judeţean şi până la
data de 29.03.2019.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzută la art. 1, potrivit Anexei nr.1, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Economice, operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A. şi Autorităţii Rutiere Române A.R.R. – Agenţia Teritorială
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.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 143 din 31 august 2018

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul ”Dispecerat Nord-Gară-Faurecia Budeşti”,
operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A.

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 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.10996 din 07 august 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.10997
din 07 august 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A., emis de
Autoritatea Rutieră Română A.R.R. - Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.4313 din 19 iulie 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, cu cele ale art. 31 alin. (1) - art.35 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 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 atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul ”Dispecerat Nord-Gară-Faurecia Budeşti”, operatorului de transport rutier
S.C. ETA S.A., pentru autovehiculele VL-19-ETA şi VL-23-ETA, de la data aprobării hotărârii consiliului
judeţean şi până la data de 29.03.2019.
Art.2 Se aprobă Caietele de sarcini ale licenţei de traseu prevăzută la art. 1, potrivit Anexei nr.1 şi Anexei
nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Economice, operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A. şi Autorităţii Rutiere Române A.R.R. – Agenţia Teritorială
Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 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,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 144 din 31 august 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale, pe traseul ”Dispecerat Nord-Faurecia Budeşti”,
operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A.

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 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.10998 din 07 august 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.10999
din 07 august 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A., emis de
Autoritatea Rutieră Română A.R.R. - Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.4313 din 19 iulie 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, cu cele ale art. 31 alin. (1) - art.35 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 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 atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul ”Dispecerat Nord-Faurecia Budeşti”, operatorului de transport rutier S.C.
ETA S.A., pentru autovehiculele VL-07-TCZ şi VL-07-TDC, de la data aprobării hotărârii consiliului judeţean şi
până la data de 29.03.2019.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzută la art. 1, potrivit Anexei nr.1, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Economice, operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A. şi Autorităţii Rutiere Române A.R.R. – Agenţia Teritorială
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.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 145 din 31 august 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale, pe traseul ”Bujoreni-Râmnicu Vâlcea- S.C.Desleeclama
Solutions S.R.L. Budeşti”, operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A.

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 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.10994 din 07 august 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.10995
din 07 august 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A., emis de
Autoritatea Rutieră Română A.R.R. - Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.4313 din 19 iulie 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, cu cele ale art. 31 alin. (1) - art.35 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 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 atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul ”Bujoreni-Râmnicu Vâlcea-S.C.Desleeclama Solutions S.R.L. Budeşti ”,
operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A., pentru autovehiculele VL-06-BUS şi VL-16-BUS, de la data
aprobării hotărârii consiliului judeţean şi până la data de 13.02.2019.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzută la art.1, potrivit Anexei nr.1, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A. şi Autorităţii Rutiere Române A.R.R. –
Agenţia Teritorială 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.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 146 din 31 august 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 poziţiilor 007 şi 039 din Programul de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate, în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 31 august 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.10688 din 02 august 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.10689
din 02 august 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate ;
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În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’d’’ şi alin.(5) lit.’’a’’ pct.14, art.104, alin.(6) lit.’’a’’ din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.4,
alin.(1) lit.”c” şi art.17, alin.(1), lit.”c” din Legea serviciilor de transport public local, nr.92/2007, cu modificările
şi completările ulterioare, ale art.4, lit.’’e’’ şi art.17, alin.(1) lit.’’a’’ şi lit.’’c’’ 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,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se modifică poziţiile 007 şi 039 din Anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.87 din
28 decembrie 2012, privind apobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate pe perioada 01 mai 2013 – 30 iunie 2019, în judeţul Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit anexelor nr.1 şi nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Autorităţii Rutiere Române A.R.R. – Agenţia Teritorială 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 31 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri, iar domnii consilieri judeţeni Bobocea Gheorghe şi Popa Laurenţiu nu
participă la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 147 din 31 august 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean
de persoane prin curse regulate, pe traseul judeţean 050, operatorului de transport declarat câştigător
în urma organizării licitaţiei electronice la nivel naţional din data de 23 august 2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2018, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.11623 din 23 august 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.11624
din 23 august 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând referatul Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport
public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu nr.11621 din 23 august 2018,
privind propunerea de atribuire a licenţei de traseu operatorului de transport rutier declarat câştigător în data
de 23 august 2018 în urma organizării licitaţiei electronice la nivel naţional pentru efectuarea serviciilor de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate;
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, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.4, 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, ale art.19 alin.(1) şi art.21 din Normele de aplicare ale Legii nr.92/2007, aprobate prin Ordinul
Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.353/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se atribuie licenţa de traseu operatorului de transport rutier S.C. VILTRANS S.R.L., declarat
câştigător în data de 23 august 2018, pentru traseul judeţean 050 „Autogara Antares Transport S.A. Râmnicu
Vâlcea – Budeşti - Nicolae Bălcescu (Măzăraru)”, cu autovehiculul titular B-135-WAW.
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Art.2 Licenţa de traseu, prevăzută la art.1, se atribuie pentru perioada de valabilitate a programului de
transport judeţean, începând cu data 11 septembrie 2018 şi până la data de 30 iunie 2019 şi se eliberează
împreună cu caietul de sarcini aferent acesteia de către Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia
Teritorială A.R.R. Vâlcea.
Art.3 La data adoptării prezentei hotărâri, poziţia nr. 52 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.168 din 30 decembrie 2013 se modifică în mod corespunzător.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Economice, Autorităţii Rutiere Române A.R.R. - Agenţia Teritorială A.R.R. Vâlcea şi operatorului de
transport rutier prevăzut la art.1, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia
pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean Gheorghe Bobocea nu participă la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMENEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.148 din 31 august 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 131 din 10 august 2018
referitoare la aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Gorj şi Vâlcea la
servicii medicale de urgenţă” şi a Acordului de Parteneriat

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2018, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 de consilieri judeţeni în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată cu nr.
11.506/ 21.08.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe înregistrat cu nr.
11.507/ 21.08.2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Văzând adresa Ministerului Sănătăţii nr.1.090/ 25.06.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea cu
nr. 8.711/ 26.06.2018 referitoare la şedinţa de lucru privind proiectele retrospective finanţate din fonduri
externe nerambursabile aferente 2014-2020 proiecte nefinalizate POR - Operaţiunea 8.1.A - Ambulatorii şi
Operaţiunea 8.2.B - Unităţi de primiri urgenţe;
Ţinând cont de prevederile Corrigendum-ului la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a
fondurilor în cadrul POR 2014-2020 Proiecte nefinalizate - Ambulatorii şi Unităţi de primiri urgenţe, în cadrul
apelurilor pentru proiecte nefinalizate, Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale,
Prioritatea de investiţii 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la
nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi
trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Operaţiunea 8.1.A - Ambulatorii şi
Operaţiunea 8.2.B - Unităţi de primiri urgenţe, publicat în data de 13.08.2018;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (1), lit. d) şi e), coroborate cu cele ale alin. (5), lit. a), pct. 3 şi ale alin.
(6), lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. I. Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 131 din 10 august 2018 privind aprobarea
proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Gorj şi Vâlcea la servicii medicale de urgenţă” şi a
Acordului de Parteneriat se modifică şi va avea următorul cuprins: „Se aprobă valoarea totală a proiectului
menţionat la art. 1, în cuantum de 6.474.534,79 lei (inclusiv TVA).”
Art. II. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Consiliului Judeţean Gorj şi tuturor celorlalţi parteneri prevăzuţi în Acordul de Parteneriat, precum şi direcţiilor
de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea ducerii la
îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum
şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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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 32 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 149 din 31 august 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 132 din 10 august 2018 referitoare la
aprobarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru
populaţia judeţelor Gorj şi Vâlcea” şi a Acordului de Parteneriat

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2018, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 de consilieri judeţeni în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată cu nr.
11.508/ 21.08.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe înregistrat cu nr.
11.509/ 21.08.2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Văzând adresa Ministerului Sănătăţii nr. 1.090/ 25.06.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea cu
nr. 8.711/ 26.06.2018 referitoare la şedinţa de lucru privind proiectele retrospective finanţate din fonduri
externe nerambursabile aferente 2014-2020 - proiecte nefinalizate POR - Operaţiunea 8.1.A - Ambulatorii şi
Operaţiunea 8.2.B - Unităţi de primiri urgenţe;
Ţinând cont de prevederile Corrigendum-ului la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a
fondurilor în cadrul POR 2014-2020 Proiecte nefinalizate - Ambulatorii şi Unităţi de primiri urgenţe, în cadrul
apelurilor pentru proiecte nefinalizate, Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale,
Prioritatea de investiţii 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la
nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi
trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Operaţiunea 8.1.A - Ambulatorii şi
Operaţiunea 8.2.B - Unităţi de primiri urgenţe, publicat în data de 13.08.2018;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (1), lit. d) şi e), coroborate cu cele ale alin. (5), lit. a), pct. 3 şi ale alin.
(6), lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. I. Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 132 din 10 august 2018 privind aprobarea
proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia judeţelor Gorj şi
Vâlcea” şi a Acordului de Parteneriat se modifică şi va avea următorul cuprins: „Se aprobă valoarea totală a
proiectului menţionat la art. 1, în cuantum de 9.261.047,73 lei (inclusiv TVA).”
Art. II. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Consiliului Judeţean Gorj şi tuturor celorlalţi parteneri prevăzuţi în Acordul de Parteneriat, precum şi direcţiilor
de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea ducerii la
îndeplinire a prevederilor 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 32 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 150 din 31 august 2018
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind darea în administrarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Vâlcea, a unor spaţii care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, situate în
municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Maior V.Popescu, nr.8, Judeţul Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 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.9348 din 09 iulie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.9349 din 09 iulie 2018,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresele Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea,
înregistrate la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.7717 şi nr.7718 din 07 iunie 2018;
În conformitate cu prevederile art.123, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.867 alin.(1) şi alin.(2) şi art.868 alin.(1) şi alin.(2)
din Codul Civil;
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 dau în administrarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Vâlcea, spaţiile în suprafaţă totală de 203,42 mp, respectiv birourile nr.43, 44, 45, 46, 58, 59, 60, 61 şi 62
situate la etajul II, în imobilul „ Centrul Militar Judeţean Vâlcea„ din municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Maior V.
Popescu, nr.8, care aparţine domeniului public al Judeţului Vâlcea, ale căror date de identificare sunt
prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.(1) Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea va folosi
spaţiile date în administrare, în următoarele condiţii:
1. Să păstreze destinaţia iniţială a acestora;
2. Să nu închirieze spaţiile unor terţe persoane;
3. Să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi de permanenţă a spaţiilor care fac
obiectul dării în administrare;
4. La proiectarea, respectiv la executarea lucrărilor de orice natură care se realizează la aceste spaţii
precum şi la recepţionarea acestora să respecte prescripţiile, normativele tehnice şi reglementările în vigoare;
5. Va respecta condiţiile impuse de natura bunurilor (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în
exploatare, protecţia mediului, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului);
6. Va efectua la timp lucrările de întreţinere şi reparaţii;
7. Va efectua lucrări de intervenţie la construcţia existentă, numai cu acordul proprietarului şi cu
respectarea prevederilor legale;
8. Va folosi spaţiile, conform instrucţiunilor de exploatare prevăzute în cartea tehnică a construcţiei;
9. Va suporta cotă parte din cheltuielile aferente furnizării utilităţilor (apă, canal, energie electrică,
energie termică, etc.
(2) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească şi să dispună de aceste spaţii în
condiţiile actului de transmitere în administrare.
Art.3.(1) Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin
actul de revocare care poate fi adoptat de Consiliul Judeţean Vâlcea, în următoarele situaţii:
1. Când titularul dreptului de administrare nu respectă una dintre condiţiile impuse prin actul de
transmitere;
2. Dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunurilor date în administrare;
3. Renunţarea administratorului la bunurile date în administrare;
4. În cazul în care interesul naţional sau local o impune;
5. Alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.
(2) La data încetării folosirii bunurilor, administratorul este obligat să le restituie în deplină proprietate,
libere de orice sarcini, inclusiv investiţiile realizate ulterior, precum şi toate documentaţiile tehnice referitoare
la acestea. Administratorul este răspunzător de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor
prevăzute în prezentul act de transmitere.
Art.4 Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine titularului dreptului de proprietate.
Art.5 Transmiterea şi preluarea spaţiilor se face prin protocol, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, în termen de 30 de zile de
la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale Economice, precum şi Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
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Promovarea Culturii Tradiţionale Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(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.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 151 din 31 august 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 solicitarea de trecere a unor imobile teren şi construcţie garaj cu 5 boxe
din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne
prin Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea, în domeniul public al judeţului Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 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.9346 din 09 iulie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.9347 din 09 iulie
2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.9, alin.(1) din Legea nr.213/1998, privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se solicită trecerea unor imobile teren şi construcţie garaj cu 5 boxe din domeniul public al statului
şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea, în domeniul public al
judeţului Vâlcea, respectiv:
- terenul cu suprafaţa de 910 m.p.
- construcţie garaj cu 5 boxe în suprafaţă de 297 m.p.
Art.2 Imobilele prevăzute la art.1 sunt identificate în Planul de situaţie potrivit Anexei nr.1.
Art.3 Datele de identificare ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului
Afacerilor Interne prin Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea, caracteristicile tehnice precum şi valorile de
inventar sunt prevăzute în Anexa nr. 2.
Art.4 Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, structurilor
funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(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 23 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 10 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 152 din 31 august 2018

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

20

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea componenţei Comisiei paritare pentru asigurarea
propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate
şi de atribuire a licenţelor de traseu, în judeţul Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2018, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni, din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.
11338 din 14 august 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 11339
din 14 august 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa nr.4685/09.08.2018 a Autorităţii Rutiere Române-A.R.R.-Agenţia Teritorială Vâlcea şi
Decizia nr. 299 din 23 iulie 2018 a Autorităţii Rutiere Române-A.R.R.;
Ţinând cont de procesul-verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”f” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 alin.(1) şi alin.(3) lit.”b” şi art.37 alin.(10) din
Legea serviciilor de transport public local, nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu
cele ale art. 4 lit.”g” şi art. 19 alin.(1)-(4) 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 prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Componenţa Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport
public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu, în judeţul Vâlcea, constituită prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.147 din 31 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare,
se modifică şi se completează, după cum urmează:
I. Membri titulari:
1. Daniela Mihaela Moldoveanu
Gheorghe Bobocea
II. Membri supleanţi:
1. Ionel Victor Pîrvu

– consilier, Direcţia Generală Economică,
Consiliul Judeţean Vâlcea
– şef agenţie, Agenţia Teritorială Vâlcea
Autoritatea Rutieră Română.

– consilier, Direcţia Generală Economică,
Consiliul Judeţean Vâlcea
2. Florina Claudia Colţoş
– referent de specialitate, Agenţia Teritorială Vâlcea,
Autoritatea Rutieră Română
3. Cristina Adriana Sterie
– referent de specialitate, Agenţia Teritorială Vâlcea,
Autoritatea Rutieră Română.
Art.II În situaţia în care niciunul dintre membrii supleanţi nominalizaţi ca reprezentanţi ai Agenţiei
Teritoriale- A.R.R. Vâlcea nu pot participa la lucrările comisiei, din cauza existenţei unui motiv bine justificat,
aceştia vor fi înlocuiţi de către o altă persoană desemnată din cadrul agenţiei, numai după obţinerea acordului
Directorului General al Autorităţii Rutiere Române-A.R.R.
Art.III Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice şi Autorităţii Rutiere Române -A.R.R. -Agenţia Vâlcea,
precum şi persoanelor prevăzute la art. I, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98, coroborate cu cele ale art. 45
alin.(5) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean
Bobocea Gheorghe nu a participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.153 din 31 august 2018
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
prin Compania Naţională de Investiţii - C.N.I. S.A., a amplasamentului situat în judeţul Vâlcea,
municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru, nr. 54 şi asigurarea condiţiilor în vederea executării
obiectivului de investiţii “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea secţiilor din clădirea – corp principal
C5 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, situat în str. General Magheru nr. 54”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 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 nr. 11.906/30.08.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr.
11.907 din 30.08.2018;
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. g) din Anexa 3 - Programul naţional de construcţii de interes
public sau social, precum şi prevederile Anexei nr. 3², care fac parte integrantă din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001
privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. - S.A., cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – (1) Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A., pe bază de protocol, încheiat conform Anexei nr. 3² la
Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 cu modificările şi completările ulterioare, a amplasamentului aferent
clădirii corp principal C5 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea,
str. General Magheru, nr. 54, aflat în domeniul public al judeţului Vâlcea.
(2)Clădirea în suprafaţă construită de 3.133 mp şi terenul în suprafaţă de 5410 mp, delimitat conform Schiţei
anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, identificate potrivit Cărţii Funciare nr. 42532, având
numerele cadastrale 42532 şi, respectiv, 42532 – C5, libere de orice sarcini, vor fi puse la dispoziţia C.N.I. S.A., în
vederea şi pe perioada realizării obiectivului de investiţii “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea secţiilor din clădirea corp principal C5 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, situat în str. General Magheru nr. 54”.
Art. 2 Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
Art. 3 Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura, în condiţiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru
organizarea şantierului.
Art. 4 Se aprobă asigurarea finanţării de către Consiliul Judeţean Vâlcea a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi.
Art. 5 Consiliul Judeţean Vâlcea se obligă ca, după preluarea amplasamentului şi a obiectivului realizat,
să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioadă de minim 15 ani.
Art. 6 Se împuterniceşte domnul Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, să
semneze Protocolul de predare-primire, menţionat la art.1.
Art. 7 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. - S.A. şi
Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei, şi va asigura publicarea acesteia
pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) coroborate cu cele ale
art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 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,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 154 din 31 august 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind desemnarea managerului interimar al Teatrului ’’Anton Pann” Râmnicu Vâlcea,
până la data încheierii contractului de management cu câştigătorul
concursului de proiecte de management

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 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.11125 din 28.08.2018;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.11126
din 28 august 2018;
Ţinând cont de procesul-verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a”, art.97 alin.(1) şi alin.(2) şi art.104 alin. (1) lit.”b” şi alin.(3)
lit.”c” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
art. 33 alin.(4) şi alin.(5), art. 37 alin.(2), art. 41 alin.(1) şi art. 45 lit.”a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind
managementul instituţiilor publice de cultură, nr.189/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 (1) Domnul Octavian Costîn se numeşte în funcţia de manager interimar la Teatrul ”Anton Pann”
Râmnicu Vâlcea, până la data încheierii contractului de management cu câştigătorul concursului de proiecte
de management organizat de către autoritate pentru ocuparea funcţiei de manager al instituţiei, dar nu mai
mult de 120 de zile calendaristice.
(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
privind managementul instituţiilor publice de cultură, nr.189/2008, 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 Octavian Costîn, în calitate de manager interimar al Teatrului ”Anton Pann” Râmnicu Vâlcea.
Art.5 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, Teatrului ”Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, precum şi domnului Octavian Costîn, 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.(5), coroborat 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 şi 1 vot împotrivă.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 155 din 31 august 2018
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DISPOZIŢII
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 10733 din
02.08.2018, 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 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 o autorizaţie de construire, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 424 din 03.08.2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
extraordinară în data de 10 august 2018, ora 1000

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(2) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, emite următoarea:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1.Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă extraordinară, în data de 10 august 2018, ora
1000, care se va desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei, urmărind
pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 433 din 09.08.2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism

Constantin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 11056 din
08.08.2018, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism ;
În conformitate cu prevederile art. 4 , lit.a), punctul 1 şi art. 6 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
24

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. 435 din 10 august 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 11214 din
10.08.2018, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 440 din 13.08.2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism

Constantin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.11256 din
13.08.2018, 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 coroborate cu prevederile art.58 din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
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 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. 441 din 14.08.2018
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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. 11279 din
13.08.2018, prin care se propune emiterea a două certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 58
din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, 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 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. 442 din14.08.2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 11378 din
14.08.2018, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 58
din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, 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 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. 453 din 20.08.2018
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

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

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(1) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE:
Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 31 august 2018, ora 1000,
care se va desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3.Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei, urmărind
pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 461 din 24.08.2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire în regim de urgenţă

Constantin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.11755 din
27.08.2018, prin care se propune emiterea unei autorizaţii de construire în regim de urgenţă.
În conformitate cu prevederile art.7 alin. (16) 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 în regim de urgenţă, prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 466 din 27.08.2018

27

ANEXE

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr.424 din 03.08.2018

LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din ______Interval: 06 – 06

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Valoare

Amplasament

1

2

3

4

5

6

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

municipiul
Bucureşti,
sectorul 1,
cod poştal
013329,
B-dul
Lascăr
Catargiu,
nr. 47-53,

Conectare 577.013,17 lei
site-uri
CR0029,
CR0167,
CR0103 cu
cablu fibră
optică în
judeţul
Vâlcea

municipiul
Drăgăşani,
orașul
Bălceşti și
comunele:
Suteşti,
Creţeni,
Guşoeni,
Măciuca,
Fârtăţeşti şi
Valea Mare

Durată Valabilitate Observaţii
de
autorizaţie
execuţie construire
7

8

12 luni

12 luni

9

PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la Dispoziţia nr. 433 din 09.08.2018

ORDINEA DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 10 august 2018, ora 1000
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Gorj și
Vâlcea la servicii medicale de urgenţă” și a Acordului de Parteneriat.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim
ambulatoriu pentru populaţia judeţelor Gorj și Vâlcea” și a Acordului de Parteneriat.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării „Zilei Diplomaţiei Române”, în Judeţul Vâlcea şi
suportarea cheltuielilor ce se vor efectua cu această ocazie din bugetul propriu al Judeţului Vâlcea, în sumă
de 47.600 lei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexă la Dispoziţia nr. 435 din 10.08.2018

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din ___Interval: 20 – 20
Nr. Solicitant
crt.
1

2

20 S.C.CET
Govora
S.A. prin
Scarlat
Alexandru

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
Avize și acorduri de
certificat amplasament solicitate prin
urbanism
certificatul de urbanism

3

4

5

6

7

Râmnicu
Vâlcea,
Judeţul
Vâlcea, Str.
Industriilor
nr.1.

,,Managementul
integrat al
produselor de
ardere (zgură de
cazan, cenușa de
electrofiltru și șlam
de gips de
desulfurare)
provenit de la
instalaţia de ardere
nr.3 – Faza Studiu
de fezabilitate “

Mun. Rm. Vâlcea,
Orașul Berbești,
Comuna Budești,
Satul Bercioiu
Comuna Galicea,
satul Cremenari.

24 luni

Plan Urbanistic Zonal şi
Regulament
Local
de
Urbanism avizat și aprobat
potrivit
Legii
350/2001
pentru lucrările propuse în
Orașul Berbești; Protecţia
mediului; - Aviz Direcţia de
Sanatate Publică Vâlcea Aviz
Sistemul
de
Gospodarire
a
Apelor
Vâlcea; - Plan de situatie si
plan de încadrare în
teritoriu,
întocmite
pe
suport topografic;

Preşedinte,
Constantin RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 440 din 13.08.2018

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu
modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din _____Interval: 21 – 21
Nr. Solicitant
crt.
1

2

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

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

3

4

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

”Lucrări de
punere în
siguranţă a
obiectivului
calamitat Pod
pe D.N. 65 C
km 91 + 676
peste râul
Luncavăţ”

Amplasament Valabilitate Avize și acorduri de amplasament
certificat de
solicitate prin certificatul de
urbanism
urbanism
5
Comuna
Popești
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6

7

24 luni

-Agenţia
judeţeană
pentru
protecţia mediului; Aviz Sistemul
de Gospodărire a Apelor Vâlcea;
-Aviz Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Vâlcea – Serviciul
Rutier;
-Acord
Inspectoratul
Judeţean în Construcţii Vâlcea;
- Aviz Administratori reţele
(electrice, telecomunicaţii), dacă
lucrările se realizează în zonele
de siguranţă și de protecţie a
acestora;
-Acord
proprietari
terenuri, potrivit Legii, pentru
ocuparea terenurilor proprietate
privată, în vederea organizării
executării lucrărilor, realizarea
drumurilor de acces, precum și
pentru realizarea lucrărilor de
bază,
după
caz.
Studiu
Geotehnic; Expertiză tehnică;
- Referatele de verificare a

documentaţiei privind asigurarea
cerinţelor esenţiale de calitate în
construcţii,
corespunzător
categoriei de importanţă a
construcţiei,
conform
Legii
nr.10/1995; - Plan de încadrare în
zonă și plan de situaţie pe suport
topografic vizat la Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară
Vâlcea.

Preşedinte,
Constantin RĂDULESCU

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 441 din 14.08.2018

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii
nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţi
cu modificările și completările ulterioare
Interval:22-22
Nr. Solicitant
crt.
1

2

10 Direcţia
3 Regională
Drumuri și
Poduri
Craiova

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplas
ament

Valabilitate
certificat de
urbanism

Avize și acorduri de amplasament
solicitate prin certificatul de
urbanism

3

4

5

6

7

24 luni

- Protecţia mediului;
- Acord Inspectoratul Judeţean în
Construcţii Vâlcea ;
- Aviz Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Vâlcea- Serviciul Rutier ;
- Expertiză tehnică;
- Aviz administrator reţele utilităţi
(energie electrică, apă, cablu tv );
- Studiu geotehnic verificat la
cerinţa Af. ;
- Referat verificator conform Legii
nr.10/1995, privind calitatea în
construcţii, republicată ;
- Plan de încadrare în zonă și plan
de situaţie întocmit pe suport
topografic și vizate la Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară
Vâlcea

Craiova,
Judeţul Dolj,
Calea
Severinului,
Nr.17

''Lucrări
de
refacere
și
amenajare
Orașul
amplasamente Băbeni
de control –
D.N.64 km 100
+ 000 dreapta''

ARHITECT ŞEF,
Elena Dana PETRESCU
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 442 din 14.08.2018

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din ______Interval: 23 – 24
Nr. Solicitant
crt.
1

2

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

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
* opographic
de urbanism

Avize și acorduri de
amplasament solicitate prin
certificatul de urbanism

3

4

5

6

7

Municipiul
Craiova,
strada Calea
Severinului,
nr. 17

”Amenajare
trotuare pe
D.N. 7 km
197+150 –
197+750
partea
dreaptă”

Orașul
Călimănești

31

24 luni

-Agenţia judeţeană pentru
protecţia mediului;
Aviz Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Vâlcea – Serviciul
Rutier; - Acord Inspectoratul
Judeţean în Construcţii Vâlcea
pentru intervenţii la construcţii
existente; - Aviz Administratori
reţele utilităţi (energie electrică,
apă potabilă, telecomunicaţii,
gaze naturale); -Aviz S.C.
Hidroelectrica S.A. pentru
realizare lucrări în zona de
siguranţă / protecţie a
construcţiilor hidrotehnice;Raport de expertiză tehnică
pentru lucrări de intervenţii la
construcţiile existente;
-Referatele de verificare a
documentaţiei privind
asigurarea cerinţelor esenţiale
de calitate în construcţii,
corespunzător categoriei de
importanţă a construcţiei,
conform Legii nr.10/1995; Studiu Geotehnic verificat la
cerinţa Af; - Plan de încadrare
în zonă și plan de situaţie pe
suport topografic vizat la Oficiul
de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Vâlcea.

2. C.N.A.I.
R. S.A. –
Direcţia
Regional
ă de
Drumuri
și Poduri
Craiova

Municipiul
Craiova,
strada Calea
Severinului,
nr. 17

”Lucrări de
Comuna
punere în
Slătioara
siguranţă a
obiectivului
calamitat pod
pe D.N. 67
km. 142 + 159
peste râul
Cerna”

12 luni

-Agenţia judeţeană pentru
protecţia mediului;
-Aviz Sistemul de Gospodărire
a Apelor Vâlcea;
- Aviz Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Vâlcea – Serviciul
Rutier;
- Acord Inspectoratul Judeţean
în Construcţii Vâlcea;
- Acord proprietari terenuri,
potrivit Legii, pentru ocuparea
terenurilor proprietate privată,
în vederea organizării
executării lucrărilor, realizarea
drumurilor de acces, precum și
pentru realizarea lucrărilor de
bază, după caz.
- Studiu Geotehnic verificat la
cerinţa Af;
- Expertiză tehnică;
- Referatele de verificare a
documentaţiei privind
asigurarea cerinţelor esenţiale
de calitate în construcţii,
corespunzător categoriei de
importanţă a construcţiei,
conform Legii nr.10/1995;
- Plan de încadrare în zonă și
plan de situaţie pe suport
topografic vizat la Oficiul de
Cadastru și Publicitate
Imobiliară Vâlcea.

Preşedinte,
Constantin RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 453 din 20.08.2018

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu
modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din _______Interval: 25 – 25
Nr. Solicitant
crt.
1

2

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

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificat
urbanism

Avize și acorduri de
amplasament solicitate prin
certificatul de urbanism

3

4

5

6

7

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

” Lucrări de
Orașul
refacere și
Călimănești
amenajare
amplasamente
de control –
D.N. 7 km
188+900
stânga”
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24 luni

-Agenţia judeţeană pentru
protecţia mediului;
- Aviz Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Vâlcea – Serviciul
Rutier;- Acord Inspectoratul
Judeţean în Construcţii Vâlcea
pentru intervenţii la construcţii
existente;- Aviz Administrator
reţea gaze naturale;- Aviz
Administratori reţele energie
electrică, apă-canal,
telecomunicaţii, dacă prin
realizarea lucrărilor se afectează
amplasamente situate în zonele

de siguranţă și / sau protecţie a
acestora;- Raport de expertiză
tehnică pentru lucrări de
intervenţii la construcţiile
existente;- Referatele de
verificare a documentaţiei privind
asigurarea cerinţelor esenţiale de
calitate înconstrucţii,
corespunzător categoriei de
importanţă a construcţiei,
conform Legii nr.10/1995; Studiu geotehnic; -plan de
încadrare în zonă și plan de
situaţie pe suport topografic vizat
la Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Vâlcea.
Preşedinte,
Constantin RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la Dispoziţia nr. 461 din 24.08.2018

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 31 august 2018, ora 1000
1.Aprobarea procesului-verbal al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 30.07.2018.
2.Aprobarea procesului-verbal al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 10.08.2018.
3.Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul
Constantin Rădulescu, de la ultima ședinţă ordinară și până în prezent.
4.Informare privind eficienţa activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, în
trimestrul II/2018.
5.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea și a Listelor obiectivelor de
investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local și din
împrumuturile interne, a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii,
acordarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2018,
precum şi modificarea anexei nr.8.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.17 /15.02.2018.
6.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 30 iunie 2018.
7.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.3/31.01.2018, privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local și din Fondul de
Intreţinere, Inlocuire și Dezvoltare, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2018, cu
modificările și completările ulterioare.
8.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr. 254 din 22 decembrie 2015, privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli care privesc acţiunile
de protocol, dotarea cu autoturisme, precum şi consumul de carburanţi.
9.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Muzeului Memorial "Nicolae Bălcescu".
10.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de personal al Serviciului public de turism, agrement şi servicii.
11.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.298 din 28
decembrie 2017, referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul unor servicii publice subordonate Consiliului Judeţean Vâlcea, începând cu data de 1 ianuarie 2018.
12.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special limitat Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”APA -VÂLCEA” să exercite, în numele și pe seama Judeţului Vâlcea, atribuţiile de autoritate
publică tutelară pentru operatorul regional-Societatea APAVIL S.A. Vâlcea.
13.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea „Expo Nord - Oltenia” S. A., să aprobe dizolvarea societăţii.
14.Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Bujoreni-Faurecia Budești", operatorului de transport
rutier S.C. ETA S.A.
15.Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Dispecerat Nord-Gară-Faurecia Budești", operatorului
de transport rutier S.C. ETA S.A.
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16.Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Dispecerat Nord-Faurecia Budești", operatorului de
transport rutier S.C. ETA S.A.
17.Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Bujoreni- Râmnicu Vâlcea- S.C. Desleeclama Solutions
S.R.L. Budești", operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A.
18.Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiilor 007 și 039 din Programul de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare.
19.Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul judeţean 050 operatorului de transport declarat
câștigător în urma organizării licitaţiei electronice la nivel naţional din data de 23 august 2018.
20.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.131 din 10 august
2018 referitoare la aprobarea proiectului “Imbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Gorj și Vâlcea la
servicii medicale de urgenţă” și a Acordului de Parteneriat.
21.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.132 din 10 august
2018 referitoare la aprobarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu
pentru populaţia judeţelor Gorj și Vâlcea” și a Acordului de Parteneriat.
22.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Centrului Judeţean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, a unor spaţii care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea,
situate în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Maior V. Popescu nr.8, Judeţul Vâlcea.
23.Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor imobile teren și construcţie garaj cu 5 boxe din
domeniul public al statului și administrarea Miniterului Afacerilor Interne prin Instituţia Prefectului – Judeţul
Vâlcea, în domeniul public al judeţului Vâlcea.
24.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea componenţei Comisiei paritare pentru
asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate şi de
atribuire a licenţelor de traseu, în judeţul Vâlcea.
25.Diverse.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 466 din 27.08.2018

LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu
modificările și completările ulterioare
Interval: 07 – 07
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Valoare
-lei-

1

2

3

4

5

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

municipiul Regularizare 1.647.899,16
Râmnicu
pârâu
Vâlcea,
Luncavăţ și
cod poştal
afluenţi pe
240156,
sectorul
str. Remus Vaideeni –
Bellu, nr. 6
Horezu Popești,
judetul
Vâlcea" în
baza
H.G.582/02.0
8.2018

Amplasament Durată de Valabilitate Observaţii
execuţie autorizaţie
construire
6

7

8

Orașul
Horezu,
comuna
Vaideeni

12 luni

12 luni

Preşedinte,
Constantin RĂDULESCU

34

9

