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CUPRINS
HOTĂRÂRI
Hotărârea nr. 80 din 15.05.2018 privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 3 din 31 ianuarie 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. 81 din 15.05.2018 privind Rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a
Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2018
Hotărârea nr. 82 din 15.05.2018 privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, să fixeze remuneraţia
cuvenită membrilor Consiliului de administraţie al societăţii
Hotărârea nr. 83 din 15.05.2018 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. 84 din 30.05.2018 privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 3 din 31 ianuarie 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. 85 din 30.05.2018 privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a
Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetelor unor instituţii publice
finanţate parţial sau integral din venituri proprii, a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii
drumuri şi poduri judeţene, precum şi acordarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2018
Hotărârea nr. 86 din 30.05.2018 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 31 martie 2018
Hotărârea nr. 87 din 30.05.2018 privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului
Vâlcea, adoptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 81 din 31 mai 2016
Hotărârea nr. 88 din 30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea
sprijinului financiar, de la bugetul propriu al Judeţului Vâlcea, unităţilor de cult din Judetul Vâlcea,
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
Hotărârea nr. 89 din 30.05.2018 privind aprobarea infiinţării 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
14.921
Hotărârea nr. 90 din 30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea
Hotărârea nr. 91 din 30.05.2018 privind modificarea statului de funcţii al Centrului Judetean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea
Hotărârea nr. 92 din 30.05.2018 privind stabilirea remuneraţiei managerului interimar al Teatrului
"Anton Pann" Râmnicu Vâlcea
Hotărârea nr. 93 din 30.05.2018 privind stabilirea limitelor salariului de bază al administratorului
public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea
Hotărârea nr. 94 din 30.05.2018 privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Expo-Nord Oltenia S.A. să aprobe majorarea
capitalului social al societăţii, cu suma de 50.000 lei
Hotărârea nr. 95 din 30.05.2018 privind aprobarea listei de candidaţi din partea acţionarului Judeţul Vâlcea şi mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să numească administratorii provizorii în Consiliul
de Administraţie al societăţii după obţinerea Hotărârii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara
"APA VÂLCEA"
DISPOZIŢII
Dispoziţia nr. 304 din 11.05.2018 privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea în şedinţă
extraordinară în data de 15.05.2018
Dispoziţia nr. 308 din 15.05.2018 privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui
doamnei RIZOIU MARIA în MARIA-MĂDĂLINA
Dispoziţia nr. 310 din 17.05.2018 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei TALOŞ NARCISA-ALEXANDRA în RĂDULESCU
Dispoziţia nr. 317 din 24.05.2018 privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea în şedinţă
ordinară în data de 30.05.2018
ANEXE
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 la
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 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 extraordinară din data de 15 mai 2018, la care participă un
număr de 27 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.6299
din 10 mai 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.6300 din
10 mai 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 nr.273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.I Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 3 din 31 ianuarie 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, modificată prin Hotărârea nr.31 din 30 martie
2018, se înlocuieşte cu Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II Pe data adoptării prezentei, încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.31 din
30 martie 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 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 27 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. 80 din 15 mai 2018

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea și
a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 mai 2018, la care participă un
număr de 27 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.
6303 din 10 mai 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr. 6304 din 10 mai
2018, precum şi avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
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. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
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HOTĂRĂŞTE
Art.1 (1) Se rectifică Bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr. 17 din 15 februarie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexelor nr.1 şi 2.
(2) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2018, privind rectificarea bugetului propriu
al judeţului Vâlcea, potrivit alin. (1) este prevăzută în anexele nr. 2.1 – 2.4.
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 Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.4, 3 şi 3a, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 27 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. 81 din 15 mai 2018

NOTĂ: Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.4, 3 şi 3a pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari
adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor
la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să fixeze remuneraţia cuvenită
membrilor Consiliului de administraţie al societăţii

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 mai 2018, la care participă un
număr de 27 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.6364 din 10 mai 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.6365
din 10 mai 2018;
Văzând adresa Societăţii APAVIL S.A. Vâlcea nr.13239 din 17 aprilie 2018, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr.5258 din 19 aprilie 2018;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(1), lit. ”a” şi ”d” şi alin.(2), lit.”d” din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 111, alin.(2), lit.”c” şi art. 125 din Legea
societăţilor, nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 37, din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale art. 2, pct.2.2, lit.”l” şi art. 3 din Contractul de mandat al reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acţionarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 12 din 31
ianuarie 2017 şi ale art. 12, pct. 12.3, lit.”l” şi art. 12.4 din Actul Constitutiv al Societăţii APAVIL S.A. Vâlcea;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se mandatează reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea
APAVIL S.A. Vâlcea să îndeplinească atribuţia prevăzută atât în Actul Constitutiv al societăţii, cât şi în
Contractul de mandat al reprezentantului în Adunarea Generală a Acţionarilor, respectiv, să fixeze
remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de Administraţie, astfel încât indemnizaţia fixă lunară, parte a
remuneraţiei, să nu depăşească suma de 4280 lei brut/lună.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Societăţii APAVIL S.A. Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea,
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”, precum şi reprezentantului Judeţului Vâlcea în
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cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la Societatea 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 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 26 voturi pentru, 0
voturi împotrivă, 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean Adrian Cosmin Dima nu a participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 82 din 15 mai 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

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

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 mai 2018, la care participă un
număr de 27 consilieri judeţeni, din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.
5503 din 24 aprilie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 5504
din 24 aprilie 2018;
Văzând adresa nr. 2742/20.04.2018 a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. - Agenţia Teritorială Vâlcea,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 5366/23.04.2018;
Ţinând cont de procesul-verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”f” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 alin.(1) și alin.(3) lit.”b” și art.37 alin.(10) din Legea serviciilor de
transport public local, nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 4 lit.”g” și art. 19
alin.(1)-(4) din Normele de aplicare ale Legii nr.92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor și Reformei
Administrative nr.353/2007, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.I Componenţa Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport
public de persoane prin servicii regulate și de atribuire a licenţelor de traseu, în judeţul Vâlcea, constituită prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.147 din 31 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare,
se modifică și se completează, după cum urmează:
I. Membri titulari:
1. Daniela Mihaela Moldoveanu – consilier,
Direcţia Generală Economică, Consiliul Judeţean Vâlcea
2. Florina Claudia Colţoș
– șef
Agenţia Teritorială Vâlcea Autoritatea Rutieră Română
II. Membri supleanţi:
1. Ionel Victor Pîrvu
– consilier,
Direcţia Generală Economică, Consiliul Judeţean Vâlcea
2. Gheorghe Bobocea
– 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,
aceștia 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 și Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. - Agenţia Vâlcea,
precum și 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.
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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 26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 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,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 83 din 15 mai 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.3 din 31 ianuarie 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 30 mai 2018 la care participă un număr
de 30 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.6876 din 22 mai 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr. 6877 din
22 mai 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(1), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 58, alin.(1), lit.”a” din Legea nr. 273/2006,
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.I Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 3 din 31 ianuarie 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.80 din 15 mai 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 în temeiul art. 45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 84 din 30 mai 2018

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiţii ale
Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din
venituri proprii, a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, precum
şi acordarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 mai 2018, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, nr. 878 din 23 mai 2018;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.6879 din
23 mai 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.5, alin.(2), art.19, alin.(2) şi art.36, alin.(1) din Legea
nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.2 din Normele
metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a
personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.569/2015,
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 (1) Se rectifică Bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.17 din 15 februarie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexelor nr.1 şi 2.
(2) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2018, privind rectificarea bugetului propriu
al judeţului Vâlcea, potrivit alin.(1) este prevăzută în anexele nr.2.1 – 2.8.
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 (1) Se rectifică Bugetele unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii,
potrivit anexelor nr.4 – 7.
(2) Se rectifică situaţia numărului maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, pe anul 2018, la
Centrul de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti, potrivit anexelor nr.4.1 şi 5.1.
Art.4 Se rectifică Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2018,
potrivit anexelor nr.8 şi 8.1 – 8.7.
Art.5 Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.8, 3, 3a, 4 – 8, 4.1, 5.1, 8.1 – 8.7, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 (1) Suma de 30,0 mii lei se acordă din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului
Judeţean Vâlcea, pe anul 2018, unităţii administrativ - teritoriale Brezoi, pentru amenajarea scenei şi a
Parcului Oraşului Brezoi în vederea desfăşurării în bune condiţii a Festivalului Internaţional de muzică Blues
din România „Open Air Blues Festival, Brezoi 2018”.
(2) Primarul Oraşului Brezoi, în calitate de ordonator principal de credite, răspunde de modul de utilizare
a sumei prevăzute la alin.(1).
Art.7 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Primăriei Oraşului Brezoi, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia
pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art. 45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art. 98 din
Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 85 din 30 mai 2018

NOTĂ: Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.8, 3, 3a, 4 – 8, 4.1, 5.1, 8.1 – 8.7 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul
sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al Judeţului Vâlcea,
a Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii
şi a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 31 martie 2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 mai 2018 la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.
6732 din 18 mai 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr. 6733 din
18 mai 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
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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 31 martie 2018, potrivit anexei nr.1.
Art.2 Se aprobă execuţia Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, la
data de 31 martie 2018, potrivit anexei nr.2.
Art.3 Se aprobă execuţia Bugetului împrumuturilor interne, la data de 31 martie 2018, potrivit anexei nr.3.
Art.4 Se aprobă situaţia indicatorilor privind execuţia Bugetului propriu al Judeţului Vâlcea, la data de 31
martie 2018, potrivit anexei A.
Art.5 Anexele nr.1, 2, 3 şi A fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu
cele ale art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 86 din 30 mai 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 actualizarea Monografiei economico – militare a judeţului Vâlcea,
adoptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 81 din 31 mai 2016

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 mai 2018, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.6588 din 16 mai 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.6589
din 16 mai 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Vâlcea, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr.6347 din 10 mai 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, ale art.47, lit.”f” din Legea nr.477/2003, privind
pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, ale
art.35, lit.”d” din Legea apărării naţionale a României, nr.45/1994, cu modificările şi completările ulterioare, ale
art.2, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.1174/2011, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi
actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, coroborate cu cele
ale art.1, alin.(1), alin.(3) şi alin.(5), art.2, alin.(1) şi art.4, alin.(1) din Anexa la acest act normativ;
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 actualizează Monografia economico – militară a judeţului Vâlcea, adoptată prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 81 din 31 mai 2016, după cum urmează:
- Anexa 1a – Structura populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă - 9 (nouă) file, nesecret;
- Anexa 6 – Reţele de cale ferată - 2 (două) file, nesecret;
- Anexa 7 – Lucrări de artă - 23 (douăzeci şi trei) file, nesecret;
- Anexa 8e – Structuri de comunicaţii postale - 8 (opt) file, nesecret;
- Anexa 10 – Operatori economici - 28 (douăzeci şi opt) file, nesecret;
- Anexa 14 – Unităţi de asistenţă medicală - 18 (optsprezece) file, nesecret;
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- Anexa 16 – Mijloace de transport şi utilaje de construcţii - 32 (treizeci şi două) file, nesecret;
- Anexa 20a – Fondul de adăpostire - 9 (nouă) file, secret de serviciu.
Art.2 Monografia economico-militară a judeţului Vâlcea este o lucrare ce conţine documente care vor fi
păstrate, mânuite şi gestionate conform nivelului de clasificare secret de serviciu şi se află stocată pe suport
electronic la Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Vâlcea şi la Direcţia Generală Administraţie
Locală – Compartimentul Cancelarie, iar consultarea acestei monografii se face numai pe baza autorizaţiei de
acces la documente clasificate.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice, Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale a Judeţului Vâlcea, precum şi
Centrului Militar Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 87 din 30 mai 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea sprijinului financiar,
de la bugetul propriu al Judeţului Vâlcea, unităţilor de cult din Judeţul Vâlcea,
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 mai 2018, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, nr. 3073 din 05 aprilie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 3074
din 05 aprilie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(5) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată
cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.4 alin.(2) și art.5 din Hotărârea Guvernului
nr.1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor
religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și 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 Regulamentul referitor la acordarea sprijinului financiar, de la bugetul propriu al
Judeţului Vâlcea, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Administraţie Locală și 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 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 88 din 30 mai 2018

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de turism, agrement și servicii, a Regulamentului de
Organizare și Funcţionare, a Organigramei și Statului de personal aferente acestuia, pentru operarea
obiectivului de investiţii „Mirajul – Oltului extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii
Călimănești – Căciulata” – cod SMIS 14.921

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2018, la care participă un număr
de 30 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 5134 din 17.04.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr. 5135
din 17.04.2018 și avizele comisiilor de specialitate;
Văzând: Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 162/30.11.2009 privind aprobarea proiectului
„Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimănești - Căciulata” și a
cheltuielilor legate de proiect și Contractul de finanţare nr. 1530/27.04.2011, cu modificările și completările
ulterioare, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud – Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013
și Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Vâlcea, în calitate de beneficiar.
- Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 44/19.09.2016 privind aprobarea contractării unui împrumut in valoare de
5.550.000 lei, pe o perioada de 10 ani, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. B/2016, privind unele masuri financiare in
vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum
si unele masuri fiscal-bugetare pentru finalizarea proiectului "Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a
staţiunii Călimănești- Căciulata", cu modificările şi completările ulterioare.
- Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 39/30.03.2018 privind aprobarea prelungirii duratei de
implementare a proiectului "Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii
Călimăneşti - Căciulata"- SMIS 14921.
- În conformitate cu prevederile art. 7, alin (1) și (2) din Legea 52/ 2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
- În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcţionarea serviciilor publice
de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare.
- În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 435/ 2010 privind regimul de introducere pe piaţă
şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement.
- În conformitate cu prevederile art. 17, art. 91, alin. (1), lit. a), b) și alin. (2), lit. a), art. 97 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – (1) Se aprobă înfiinţarea Serviciului public de turism, agrement și servicii în cadrul proiectului
„Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimănești - Căciulata”.
(2) Serviciul public de turism, agrement și servicii este un serviciu public, cu personalitate juridică, având
ca atribuţii operarea obiectivului de investiţii „Mirajul – Oltului extinderea infrastructurii turistice de
agrement a staţiunii Călimănești – Căciulata”.
Art. 2 – Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcţionare a Serviciului public de turism,
agrement și servicii, cuprins în Anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Se aprobă Organigrama și Statul de personal aferente Serviciului public de turism,
agrement și servicii, cuprinse în Anexele II și III care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional Regional – Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud
– Vest Oltenia și Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional - Ministerul Dezvoltării
Regionale Administraţiei Publice, Primăriei Orașului Călimănești, direcţiilor din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu un număr de 30 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 89 din 30 mai 2018

NOTĂ: Anexele nr.I, II şi III 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 Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 mai 2018, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.3058 din 6 martie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.3059
din 6 martie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea nr.1355 din 21 septembrie 2017,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.12675 din data de 21 septembrie 2017;
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 și completările ulterioare, ale art.20, alin.(1) din Legea nr.371/2004, privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor nr.333/2003, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, ale Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia public, cu modificările și completările
ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.243 din 30 octombrie 2017, privind aprobarea organigramei
și a statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data adoptării prezentei, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.148 din 28 noiembrie 2013, privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi
funcţionare a Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare.
Art.3 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice, precum şi Serviciului Public Judeţean de Pază
Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean Nicu Spiridon nu a participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 90 din 30 mai 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
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 mai 2018, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.6860 din 22 mai 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.6861 din 22 mai 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Ţinând cont de adresa Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Vâlcea nr.440/2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.6121 din data de 07 mai 2018;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale,
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Vâlcea, prevăzut în Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.273 din 27 noiembrie 2017, se
modifică şi se înlocuieşte cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Administraţie Locală - Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, precum şi Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 91 din 30 mai 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 stabilirea remuneraţiei managerului interimar al
Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 mai 2018, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.
6951 din 23 mai 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat la nr.
6952 din 23 mai 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, art.VI din Legea nr.79/2018 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
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 Remuneraţia, stabilită conform art. 4 din Contractele de management, se modifică, potrivit
dispoziţiilor legale astfel:
a) Începând cu drepturile salariale aferente lunii decembrie 2017, pentru activitatea prestată conform
dispoziţiilor Contractului de management nr. 2946/625 din 23.02.2016, cu modificările şi completările
ulterioare, managerul beneficiază de o remuneraţie lunară în cuantum de 7324 lei.
b) Începând cu luna ianuarie 2018, pentru activitatea prestată conform dispoziţiilor Contractului de
management nr.2946/625 din 23.02.2016, cu modificările şi completările ulterioare, managerul beneficiază de
o remuneraţie lunară în cuantum de 9155 lei.
c) Art. 4 – (1) din Contractul de management – pentru perioada asigurării interimatului – nr. 4593/1762
din 03.04.2018 , aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 58/30.03.2018, se modifică şi va avea
următorul cuprins: ”Pentru activitatea prestată conform dispoziţiilor prezentului contract, managerul interimar
beneficiază de o remuneraţie lunară al cărui cuantum brut este cel corespunzător funcţiei de manager
(director general/director), gradul II, respectiv de 9155 lei (nouămiiosutăcincizecişicincilei), din care se
reţin impozitul şi contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.”
Art. 2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, să
semneze Actul adiţional la Contractul de management nr. 4593/1762 din 03.04.2018, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 58/30.03.2018, care se va încheia între Consiliul Judeţean Vâlcea şi domnul
Adrian Constantin Roman în calitate de manager interimar al Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, precum și
domnului Adrian Constantin Roman, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 92 din 30 mai 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea limitelor salariului de bază al administratorului public
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 mai 2018, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.6862 din 22 mai 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.6863 din 22 mai 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.11, alin.(1), coroborate cu ale art.16, alin.(2) din Legea - cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.I, pct.14; 2318 din
Legea nr.79/2018, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2017, pentru modificarea şi completarea
Legii-cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.297/2017, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, începând cu data de 1 ianuarie 2018;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Începând cu data de 01 aprilie 2018, se stabileşte salariul de bază individual al administratorului public din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, în condiţiile legii, între limite, astfel: limita minimă este
salariul de bază al secretarului judeţului, iar limita maximă este indemnizaţia vicepreşedintelui consiliului judeţean,
care cuprinde şi majorarea prevăzută la art.16, alin.(2) din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice, Biroului Resurse Umane, Gestiunea
Funcţiilor Publice, precum şi domnului Adrian Mihăilă, 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 prevederilor art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu ale art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 93 din 30 mai 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea
în Adunarea Generala a Acţionarilor a Societăţii EXPO-NORD OLTENIA S.A.
să aprobe majorarea capitalului social al societăţii, cu suma de 50.000 lei

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 mai 2018, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, nr. 6875 din 22 mai 2018;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.6875 din
22 mai 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(2) lit.d) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.113 lit.f) din Legea societăţilor comerciale nr.31/1990 cu
modificările şi completările ulterioare, art.19 lit.f) din Actul Constitutiv al Societăţii Expo Nord Oltenia S.A. şi cele ale
art.2 pct. 2.2. lit.f) din Contractul de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 90 din 31 mai 2016;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se mandatează reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generala a Acţionarilor a Societăţii
EXPO-NORD OLTENIA S.A., să aprobe majorarea capitalului social al societăţii cu suma de 50.000 lei.
Art.2 Se mandatează reprezentantul Judeţului Vâlcea să aprobe în Adunarea Generala a Acţionarilor a
Societăţii EXPO-NORD OLTENIA S.A., modificarea art. 19, lit.f) din Actul constitutiv, potrivit majorării
capitalului social, prevăzut la art.1.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Societăţii Expo Nord-Oltenia S.A., Primăriei Oraşului Călimăneşti, precum şi
reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii EXPO-NORD OLTENIA
S.A, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 98, coroborate cu cele ale art. 45 alin.
(2) lit.a) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un
număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 94 din 30 mai 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei de candidaţi din partea acţionarului - Judeţul Vâlcea şi mandatarea
reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea APAVIL S.A.
Vâlcea să numească administratorii provizorii în Consiliul de Administraţie al societăţii după
obţinerea Hotărârii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 mai 2018, la care participă un
număr de 30 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.
6906 din 22 mai 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 6907
din 22 mai 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Hotarârea Adunării Generale a Acţionarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea nr. 9 din
17.05.2018 privind stabilirea duratei contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administraţie şi de
Procesul-verbal din 17.05.2018;
Ţinând cont de procesul verbal al comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) lit.a) şi lit.f) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 28 alin.(1), art. 29 alin.(1) şi art. 64 alin.(3), art. 64¹ alin.(3)
alin. (5) şi alin.(7) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin.(1) alin.(3) şi alin.(4) din Anexa nr.1 la
Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, ale art. 1 şi art. 2 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 12 din
31 ianuarie 2017, ale art. 2 pct. 2.2 lit.j) şi art. 3 din Contractul de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr. 12 din 31 ianuarie 2017 şi cele ale art. 12 pct.12.3 lit.j) şi pct.12.4 din Actul Constitutiv al societăţii;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă lista de candidaţi din partea acţionarului - Judeţul Vâlcea, după cum urmează:
1. Doamna Elena - Simona Predescu
cu un număr de 21 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă
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2. Domnul Ion - Adrian Iliescu
cu un număr de 20 voturi pentru şi 10 voturi împotrivă
3. Domnul Gheorghe Mihai Duţu
cu un număr de 20 voturi pentru şi 10 voturi împotrivă
Art.2 Lista cu candidaţii prevăzuţi la art. 1 va fi înaintată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”
pentru a propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a Acţionarilor de la Societatea APAVIL S.A.
Vâlcea are dreptul să numească administratori provizorii în Consiliul de Administraţie al Societăţii APAVIL S.A. Vâlcea.
Art.3 Se mandatează reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea
APAVIL S.A. Vâlcea să hotărască numirea administratorilor provizorii, din lista cu candidaţii nominalizaţi de
Judeţul Vâlcea şi Municipiul Râmnicu Vâlcea, după obţinerea hotărârii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”APA VÂLCEA”.
Art.4 Durata mandatului administratorilor provizorii la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea este de 4 luni de la data
numirii prin hotărâre a Adunării Generale a Acţionarilor la Societatea APAVIL S.A., cu posibilitatea prelungirii, pentru
motive temeinice, până la maximum 6 luni.
Art.5 Remuneraţia administratorilor provizorii este cea prevăzută în Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr. 82 din 15 mai 2018.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, Societăţii APAVIL S.A. Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”, precum reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea 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 şi art. 98, coroborate cu cele ale art.
45 alin.(5) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 95 din 30 mai 2018
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢII

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
extraordinară în data de 15 mai 2018, ora 1000

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(2) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE:
Art.1.Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă extraordinară, în data de 15 mai 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. 304 din11.05.2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă,
a prenumelui doamnei RIZOIU MARIA în MARIA-MĂDĂLINA

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6010 din 03.05.2018,
prin care se propune admiterea cererii doamnei Rizoiu Maria, de schimbare a prenumelui, pe cale administrativă, din Maria
în Maria-Mădălina, motivând că este cunoscută şi apelată în societate cu prenumele Mădălina;
Constată întemeiată cererea de schimbare a prenumelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din acelaşi act normativ;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit. "m" din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6),
lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Rizoiu Maria, domiciliată în XXXX, comuna Budeşti, judeţul Vâlcea,
tată Ion şi mamă Maria, născută în comuna Budeşti, judeţul Vâlcea, la data de XXXX, C.N.P.XXXX şi se
schimbă prenumele acesteia, pe cale administrativă, din Maria în Maria-Mădălina, urmând să poarte în viitor
numele de familie RIZOIU şi prenumele MARIA-MĂDĂLINA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Primăriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi va elibera acesteia
un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 308 din15.05.2018
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei TALOŞ NARCISA-ALEXANDRA în RĂDULESCU

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6009 din
27.04.2018, prin care se propune admiterea cererii doamnei Taloş Narcisa-Alexandra, de schimbare, pe cale
administrativă, a numelui său de familie din Taloş în Rădulescu, motivând că doreşte să poarte acest nume
de familie din recunoştinţă pentru actualul soţ al mamei sale, care a crescut-o ca un adevărat tată;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind
dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale
art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Taloş Narcisa-Alexandra, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, XXXX,
judeţul Vâlcea, tată Narcis-Răzvan şi mamă Florentina, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data
de XXXX, CNP XXXX, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Taloş în Rădulescu, urmând să
poarte în viitor numele de familie RĂDULESCU şi prenumele NARCISA-ALEXANDRA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Primăriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi va elibera un
exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 310 din17.05.2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

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

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

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 317 din 24.05.2018
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ANEXE
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la dispoziţia nr.304 din11.05.2018
ORDINEA DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 15 mai 2018, ora 1000

1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr. 3 din 31 ianuarie 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.
2. Proiect de hotărâre privind Rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea și a Listei obiectivelor de
investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2018.
3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, să fixeze remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de
administraţie al societăţii.
4. 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.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la Dispoziţia nr. 317 din 24.05.2018

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 30 mai 2018, ora 1000
1. Aprobarea procesului – verbal al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 27 aprilie 2018.
2. Aprobarea procesului – verbal al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 15 mai 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 I/2018.
5. Raport privind gestionarea patrimoniului Judeţului Vâlcea, pe anul 2017.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr. 3 din 31 ianuarie 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.
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de
investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din
venituri proprii, a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, precum şi
acordarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2018.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al Judeţului Vâlcea, a Bugetelor
instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Bugetului împrumuturilor interne, la data
de 31 martie 2018.
9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico- militare a judeţului Vâlcea, adoptată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 81 din 31 mai 2016.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea sprijinului financiar, de la
bugetul propriu al Judeţului Vâlcea, unităţilor de cult din Judeţul Vâlcea, aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România.
11. Proiect de hotărâre 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 14.921.
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public
Judeţean de Pază Vâlcea.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea.
14. Proiect de hotărâre privind stabilirea remuneraţiei managerului interimar al Teatrului “Anton Pann”
Râmnicu Vâlcea.
15. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor salariului de bază al administratorului public din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea.
16. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor a Societăţii Expo - Nord Oltenia S. A. să aprobe majorarea capitalului social al societăţii, cu suma
de 50.000 lei.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de candidaţi din partea acţionarului - Judeţul Vâlcea și
mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea APAVIL S.A.
Vâlcea să numească administratorii provizorii în Consiliul de Administraţie al societăţii după obţinerea
Hotărârii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA VÂLCEA”.
18. Diverse.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu

19

