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CUPRINS

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 177 din 10 octombrie 2018 privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr. 3 din 31 ianuarie 2018, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 178 din 10 octombrie 2018 privind rectificarea Bugetului propriu al Judeţului Vâlcea, pe anul 2018
Hotărârea nr. 179 din 10 octombrie 2018 privind aprobarea Acordului de colaborare, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea
şi Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea, pentru realizarea proiectului ce va fi depus în cadrul Concursului
Naţional Euroscola 2018-2019 Europa pentru noi
Hotărârea nr. 180 din 10 octombrie 2018 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Mediului,
Judeţul Vâlcea - Consiliul Judeţean Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea - Consiliul Local al Municipiului Râmnicu
Vâlcea şi Instituţia Prefectului–Judeţul Vâlcea
Hotărârea nr. 181 din 10 octombrie 2018 privind validarea rezultatelor concursurilor organizate în vederea ocupării funcţiilor
vacante de Şef Secţie Medicină Internă, Şef Secţie Chirurgie Generală, Şef Secţie Psihiatrie I, Şef Secţie Psihiatrie II şi Şef
Secţie Obstetrică-Ginecologie I din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea
Hotărârea nr. 182 din 18 octombrie 2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 157 din 7 septembrie 2018
referitoare la aprobarea proiectului "Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia din Regiunea
Sud-Vest Oltenia, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanţă" şi a Acordului de Parteneriat
Hotărârea nr. 183 din 18 octombrie 2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 156 din 7 septembrie
2018 referitoare la aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din Regiunea Sud-Vest Oltenia la servicii
medicale de urgenţă, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanţă" şi a Acordului de Parteneriat
Hotărârea nr. 184 din 31 octombrie 2018 privind încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului
de consilier judeţean al domnului Mihăilescu Gheorghe
Hotărârea nr. 185 din 31 octombrie 2018 privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Mutuligă
Florin-Nicolae, precum şi cooptarea acestuia în Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism
Hotărârea nr. 186 din 31 octombrie 2018 privind rectificarea Anexei nr.1, la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.3 din 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. 187 din 31 octombrie 2018 privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Contractul de Asociere
nr.10884/28178/2018, privind susţinerea sportului de performanţă
Hotărârea nr. 188 din 31 octombrie 2018 privind aprobarea asocierii Judeţului Vâlcea prin Consiliul Judeţean
Vâlcea cu Oraşul Horezu prin Consiliul Local al Oraşului Horezu, în vederea susţinerii sportului de performanţă în
cadrul competiţiilor sportive, precum şi aprobarea modelului cadru al contractului de asociere
Hotărârea nr. 189 din 31 octombrie 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, a
Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, precum şi a Programului lucrărilor de
întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2018
Hotărârea nr. 190 din 31 octombrie 2018 privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2018 şi estimarea principalilor indicatori economico-financiari pe anii 2019 şi 2020
Hotărârea nr. 191 din 31 octombrie 2018 privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul judeţean 066 operatorului de transport declarat
caştigător în urma organizării licitaţiei electronice la nivel naţional din data de 09.10.2018
Hotărârea nr. 192 din 31 octombrie 2018 privind acordarea de stimulente financiare lunare personalului medical şi
de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea
Hotărârea nr. 193 din 31 octombrie 2018 privind modificarea statului de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii
Râmnicu Vâlcea
Hotărârea nr. 194 din 31 octombrie 2018 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.
49/3.03.2017
Hotărârea nr. 195 din 31 octombrie 2018 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli care privesc acţiunile de
protocol, dotarea cu autoturisme, precum şi consumul de carburanţi
Hotărârea nr. 196 din 31 octombrie 2018 privind actualizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale membrilor
Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2018
Hotărârea nr. 197 din 31 octombrie 2018 privind aprobarea reluării procedurii de selecţie pentru un membru în
consiliul de administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea
Hotărârea nr. 198 din 31 octombrie 2018 privind mandatarea reprezentatului Judeţului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., să declanşeze o nouă procedură de selecţie pentru
membrii în Consiliul de Administraţie al societăţii
Hotărârea nr. 199 din 31 octombrie 2018 privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea
Generalş a Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să numească administratorii provizorii în Consiliul de
administraţie al societăţii începând cu data de 22.11.2018
Hotărârea nr. 200 din 31 octombrie 2018 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în
Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor – Municipiul Râmnicu Vâlcea
Hotărârea nr. 201 din 31 octombrie 2018 privind modificarea art.1 punctul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea
nr. 174 din 28 septembrie 2018, privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de
Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni
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HOTĂRÂRI
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr. 3 din 31 ianuarie 2018, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10 octombrie 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.13931 din 05 octombrie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.13932 din
05 octombrie 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, ale art.58, alin.(1), lit.”a” din Legea nr.273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.11/2018, pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art.63 din Legea
nr.273/2006, privind finanţele publice locale şi ale Hotărârii Guvernului nr.758/2018, privind alocarea unei sume
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru
echilibrarea bugetelor locale;
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. I Se rectifică 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 şi 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.160 din 28 septembrie 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
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 177 din 10 octombrie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea pe anul 2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10 octombrie 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.13933 din 05 octombrie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.13934 din 05
octombrie 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, ale art.5, alin.(2) şi alin.(4) şi art.19, alin.(2) din Legea
nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.11/2018, pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art.63 din
Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale şi ale Hotărârii Guvernului nr.758/2018, privind alocarea unei
sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru
echilibrarea bugetelor locale;
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În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 (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.2.2.
Art.2 Anexele nr.1, nr.2, nr.2.1 şi nr.2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 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
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 178 din 10 octombrie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de colaborare, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea
şi Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân Râmnicu Vâlcea, pentru realizarea proiectului
ce va fi depus în cadrul Concursului Naţional Euroscola 2018-2019
cu tema Europa pentru noi

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10.10.2018, la care participă un
număr de 27 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr.
13906 din 05.10.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr. 13907 din
05.10.2018, precum și avizul Comisiei pentru Buget, Finanţe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Judeţului;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. e) și alin. (6), lit. a) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Acordul de colaborare, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Colegiul Naţional
Mircea cel Bătrân Râmnicu Vâlcea, pentru realizarea proiectului ce va fi depus în cadrul Concursului Naţional
Euroscola 2018-2019 cu tema Europa pentru noi, în forma prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre.
Art.2 Se împuternicește domnul Constantin Rădulescu, Președintele Consiliului Judeţean Vâlcea, să
semneze Acordul de colaborare prevăzut la art. 1.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei şi Colegiului
Naţional Mircea cel Bătrân Râmnicu Vâlcea 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. f) coroborate cu cele ale
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,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 179 din 10.10. 2018
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Mediului,
Judeţul Vâlcea - Consiliul Judeţean Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea - Consiliul Local
al Municipiului Râmnicu Vâlcea şi Instituţia Prefectului - Judeţul Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din 10 octombrie 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 la
nr.13904 din 05 octombrie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat la
nr.13905 din 05 octombrie 2018, precum şi Avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi administrarea domeniului
public şi privat al judeţului;
Ţinând cont de Hotărârea nr. 310 din 28 septembrie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit. ”e” şi alin.(6), lit. “a” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.2, pct.2 şi art.4, alin.(3) din Legea
finanţelor publice locale, nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale Anexei nr.2 la
Ordonanţa Guvernului privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi
instituţiile publice, nr.80/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Hotărârii Guvernului privind
unele măsuri referitoare la pregătirea şi exercitarea de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii
Europene, nr.396/2018;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Protocolul de colaborare între Ministerul Mediului, Judeţul Vâlcea - Consiliul Judeţean Vâlcea,
Municipiul Râmnicu Vâlcea-Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea şi Instituţia Prefectului - Judeţul Vâlcea,
privind organizarea la Râmnicu Vâlcea, în perioada 14-15 martie 2019, a reuniunii Grupului de experţi pe probleme
climatice, în cadrul perioadei de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, să
semneze Protocolul prevăzut la art.1.
Art.3 Se aprobă suportarea din bugetul Judeţului Vâlcea a cheltuielilor aferente obligaţiilor asumate de Consiliul
Judeţean Vâlcea, ca parte a contribuţiei ce revine acestuia la organizarea evenimentului prevăzut la art.1, cu
respectarea prevederilor Anexei nr.2 la Ordonanţa Guvernului privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice nr. 80/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Ministerului Mediului, Instituţiei Prefectului-Judeţul Vâlcea şi Primăriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art. 45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art. 98 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 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
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 180 din 10 octombrie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind validarea rezultatelor concursurilor organizate în vederea ocupării funcţiilor vacante
de şef Secţie Medicină Internă, şef Secţie Chirurgie Generală, şef Secţie Psihiatrie I,
şef Secţie Psihiatrie II şi şef Secţie Obstetrică-Ginecologie I,
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10 octombrie 2018, la care
participă un număr de 27 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.13855 din 04 octombrie 2018;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.13856
din 04 octombrie 2018, precum şi Avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi
privat al judeţului;
Văzând adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea nr. 24848 din 27 septembrie 2018 şi nr. 25337 din
03.10.2018, înregistrate la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 13406 din 27 septembrie 2018 şi sub nr. 13796 din
03.10.2018, precum şi Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 462 din 24 august 2018;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(1), lit.”a” şi lit.”d” şi alin.(5), lit.”a” pct.3, din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.185, alin.(10) din Legea privind reforma
în domeniul sănătăţii, nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale art.9 din Normele privind
organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu
din unităţile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.1406/2006, 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 validează rezultatele concursurilor organizate în vederea ocupării funcţiilor vacante de şef Secţie
Medicină Internă, şef Secţie Chirurgie Generală, şef Secţie Psihiatrie I, şef Secţie Psihiatrie II şi şef Secţie
Obstetrică-Ginecologie I din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, potrivit Proceselor verbale nr.117 din
17.09.2018, nr.118 din 18.09.2018, nr.119 din 19.09.2018, nr.120 din 21.09.2018 şi nr.125 din 02.10.2018,
întocmite de comisiile de concurs.
Art.2 Managerul Spitalulului Judeţean de Urgenţă Vâlcea va încheia cu şefii de secţie, la numirea acestora în
funcţie, contracte de administrare, în conformitate cu prevederile art.185, alin.(5), alin.(6) şi alin.(8) din Legea privind
reforma în domeniul sănătăţii, nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, precum şi managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97, alin.(1) 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 Preşedinte Constantin Rădulescu 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. 181 din 10 octombrie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 157 din 7 septembrie 2018 referitoare la
aprobarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru
populaţia din Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanţă”
şi a Acordului de Parteneriat

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 18.10.2018, la care participă un
număr de 24 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.
14.538/ 17.10.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe înregistrat
cu nr. 14.539/ 17.10.2018;
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 precum şi Solicitarea de clarificare nr. 4, înregistrată la Consiliul Judeţean
Vâlcea cu nr. 14.382/ 15.10.2018;
Ţinând cont de prevederile Ghidului Solicitantului modificat prin Corrigendumul nr. 3 şi aprobat prin Ordinul
Viceprim-Ministrului, Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 5.796/ 28.09.2018 pentru
modificarea Anexei „Ghidul solicitantului pentru 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, Proiecte Nefinalizate, Obiectivul specific 8.1,
Operaţiunea A - Ambulatorii „Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel
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secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate” şi Obiectivul Specific 8.2 - Îmbunătăţirea calităţii şi a
eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă, Operaţiunea B - Unităţi de primiri urgenţe, aferent următoarelor apeluri
de proiecte: POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni - Nefinalizate, cod apel 420/8; POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI Nefinalizate - cod apel 421/8; POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni - Nefinalizate - cod apel 422/8;
POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate - cod apel 423/8, aprobată prin Ordinul Viceprim-Ministrului, Ministrul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 5.258/ 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. 157 din 7 septembrie 2018 privind
aprobarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia din
Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanţă” 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 32.373.372,58 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 32.373.372,58 lei şi
valoarea totală neeligibilă de 0 lei.”
Art. II. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Ministerului
Sănătăţii 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 24 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. 182 din 18 octombrie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 156 din 7 septembrie 2018 referitoare la
aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din Regiunea Sud-Vest Oltenia la servicii
medicale de urgenţă, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanţă”
şi a Acordului de Parteneriat

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 18.10.2018, la care participă un
număr de 24 consilieri judeţeni din numărul total de 33 de consilieri judeţeni în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea cu nr. 14.536/17.10.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr. 14.537/17.10.2018;
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 precum şi Solicitarea de clarificare nr.4, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea cu nr.14.361/15.10.2018;
Ţinând cont de prevederile Ghidului Solicitantului modificat prin Corrigendumul nr. 3 şi aprobat prin Ordinul
Viceprim-Ministrului, Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 5.796/ 28.09.2018 pentru modificarea
Anexei „Ghidul solicitantului pentru 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, Proiecte Nefinalizate, Obiectivul specific 8.1, Operaţiunea A - Ambulatorii „Creşterea
accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate”
şi Obiectivul Specific 8.2 - Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă, Operaţiunea B - Unităţi de
primiri urgenţe, aferent următoarelor apeluri de proiecte: POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni - Nefinalizate, cod apel
420/8; POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI - Nefinalizate - cod apel 421/8; POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni - Nefinalizate - cod
apel 422/8; POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate - cod apel 423/8, aprobată prin Ordinul Viceprim-Ministrului,
Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 5.258/2018;
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
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. I. Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 156 din 7 septembrie 2018 privind aprobarea
proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din Regiunea Sud-Vest Oltenia la servicii medicale de urgenţă, prin
dotarea cu aparatură de înaltă performanţă” 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 18.204.527,80 lei (inclusiv TVA), din care
valoarea totală eligibilă 18.204.527,80 lei şi valoarea totală neeligibilă 0 lei.”
Art. II. Articolul 4 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 156 din 7 septembrie 2018 privind
aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din Regiunea Sud-Vest Oltenia la servicii medicale de urgenţă,
prin dotarea cu aparatură de înaltă performanţă” şi a Acordului de Parteneriat se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Judeţului Vâlcea în cuantum de 2% din valoarea eligibilă a Judeţului
Vâlcea, respectiv 4.128 lei, reprezentând cofinanţarea la proiectul menţionat.”
Art. III. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Ministerului
Sănătăţii 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 24 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. 183 din 18 octombrie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie,
a mandatului de consilier judeţean al domnului Mihăilescu Gheorghe

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară în data de 31 octombrie 2018, la care participă un
număr de 30 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.14826
din 23 octombrie 2018;
Luând în considerare referatul constatator, înregistrat la nr.14827 din 23 octombrie 2018, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Văzând cererea, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.14564 din 17.10.2018, prin care domnul
Mihăilescu Gheorghe a demisionat din funcţia de consilier judeţean;
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.9, alin.(2), lit.“a” şi alin.(3), art.10 şi art.12 din Legea privind Statutul
aleşilor locali, nr.393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.59, alin.(2), lit.“a”,
alin.(3), art.60 şi art.62 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.169/2015, 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 ia act de încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al
domnului Mihăilescu Gheorghe, ales pe lista Partidului Social Democrat şi se declară locul vacant.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre structurilor
funcţionale ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Partidului Social Democrat – Organizaţia
Judeţeană Vâlcea, precum şi domnului Mihăilescu Gheorghe, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice
locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 184 din 31 octombrie 2018
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Mutuligă Florin-Nicolae,
precum şi cooptarea acestuia în Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară în data de 31 octombrie 2018, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.14963
din 24 octombrie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat la
nr.14964 din 24 octombrie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Partidului Social Democrat, Organizaţia Judeţeană Vâlcea, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr. 14888 din 24.10.2018, prin care se comunică numele următorului supleant pe lista
acestui partid pentru funcţia de consilier judeţean, precum şi apartenenţa acestuia la partid;
Ţinând cont de procesul – verbal al Comisiei de validare şi având în vedere opţiunea domnului consilier
judeţean Mutuligă Florin- Nicolae;
În conformitate cu prevederile art.100, alin.(33) din Legea nr. 115/2015, pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu prevederile art.54, alin.(2),
coroborate cu art. 98, cele ale art.31, alin.(3) coroborate cu art.90 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art.26, alin.(1) şi (3) din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.169/2015, 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 validează mandatul de consilier judeţean al domnului Mutuligă Florin-Nicolae, supleant pe lista de
candidaţi ai Partidului Social Democrat, Organizaţia Judeţeană Vâlcea, la alegerile pentru Consiliul Judeţean
Vâlcea din data de 5 iunie 2016.
Art.2 Domnul Mutuligă Florin-Nicolae, consilier judeţean, se cooptează în Comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism.
Art.3 Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.7 din 1 iulie 2016 privind aprobarea numărului şi
componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea se modifică în mod corespunzător.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, structurilor
funcţionale ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Partidului Social Democrat – Organizaţia
Judeţeană Vâlcea, precum şi domnului Mutuligă Florin-Nicolae, 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 90, coroborate cu cele ale art.31,
alin.(5) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 185 din 31 octombrie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Anexei nr.1, la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 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

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 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.14658
din 18 octombrie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.14659 din
18 octombrie 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.58 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se rectifică Anexa 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, potrivit anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.160 din 28.09.2018.
Art.3 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 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 186 din 31 octombrie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului Adiţional nr.1
la Contractul de Asociere nr.10.884/28.178/2018, privind susţinerea sportului de performanţă

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2018, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.14.690 din 19 octombrie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.14.691 din
19 octombrie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 38.266 din 16 octombrie 2018, înregistrată la
Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.14.515 din 16 octombrie 2018;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.e) și alin.(6) lit.c) din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.35 alin.(1) din
Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare și ale art.9 din
Contractul de Asociere nr.10.884/28.178/2018, privind susţinerea sportului de performanţă;
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 majorează suma prevăzută la art.2 din Contractul de Asociere nr.10.884/28.178/2018, privind susţinerea
sportului de performanţă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.115/30.07.2018, cu suma de 150.00 mii lei.
Art.2 Se aprobă, potrivit art.1, Actul Adiţional nr.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, să semneze
Actul Adiţional nr.1 la Contractul de Asociere nr.10.884/28.178/2018, privind susţinerea sportului de performanţă.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Economice și Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată 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 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean, Dumitru Marian,
nu a participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.187 din 31 octombrie 2018
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii Judeţului Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea
cu Orașul Horezu prin Consiliul Local al Orașului Horezu, în vederea susţinerii sportului de performanţă
în cadrul competiţiilor sportive, precum și aprobarea modelului cadru al contractului de asociere

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2018, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.14.688 din 19 octombrie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.14.689 din
19 octombrie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Primăriei Orașului Horezu nr. 23.783 din 11 octombrie 2018, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr.14.254 din 11 octombrie 2018;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.e) și alin.(6) lit.c) 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.1 Se aprobă asocierea Judeţului Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea cu Orașul Horezu prin
Consiliul Local al Orașului Horezu, în vederea susţinerii sportului de performanţă.
Art.2 Se aprobă modelul cadru al contractului de asociere, prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, să
semneze contractul de asociere.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice și Primăriei Orașului Horezu, 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 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 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. 188 din 31 octombrie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

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, a Bugetelor unor
instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, precum și a Programului lucrărilor de
întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 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 la nr.14660
din 18 octombrie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.14661 din
18 octombrie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.b) și lit.e), alin.(3) lit.b) și alin.(6) lit.c) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.19 alin.(2)
și art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 (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 și 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.2.10.
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Art.2 (1) Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea cu finanţare parţială sau
integrală de la bugetul local, potrivit anexei nr.3.
(2) Se rectifică Lista de dotări independente și alte cheltuieli de investiţii pe anul 2018 cu finanţare parţială
sau integrală de la bugetul local, ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2018, potrivit anexei nr.3a.
Art.3 Se rectifică Bugetele unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul
2018, potrivit anexelor nr.4 - nr.7.
Art.4 Se rectifică Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2018,
potrivit anexei nr.8 și 8.1-8.11.
Art.5 (1) Se alocă Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea suma de 40,0 mii lei, pentru organizarea în
perioada 08-10 noiembrie 2018, la Râmnicu Vâlcea, a celei de a-XIII-a ediţii a Conferinţei de Chirurgie
Româno-Sârbe, manifestare știinţifică de tradiţie, cu participare internaţională.
(2) Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, în calitate de ordonator de credite, răspunde de
modul de utilizare al sumei prevăzute la alin.(1) și va prezenta Consiliului Judeţean Vâlcea, documente
justificative, în acest sens.
Art.6 Anexele nr.1, nr.2, nr.2.1, nr.2.2, nr.2.3, nr.2.4, nr.2.5, nr.2.6, nr.2.7, nr.2.8, nr.2.9, nr.2.10, nr.3,
nr.3a, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, nr.8.1, nr. nr.8.2, nr.8.3, nr.8.4, nr.8.5, nr.8.6, nr.8.7, nr.8.8, nr.8.9, nr.8.10 și
nr.8.11, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 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 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 189 din 31 octombrie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2018
şi estimarea principalilor indicatori economico – financiari pe anii 2019 şi 2020

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 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.14572 din 17 octombrie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.14573
din 17 octombrie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, nr.2604 din 15 octombrie 2018,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.14488 din 16 octombrie 2018;
În conformitate cu prevederile art.58, alin.(1), lit.”b” din Legea bugetului de stat pe anul, nr.2/1018, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari
unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare şi
ale Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3145/2017, privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de
venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
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 rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi
Poduri Vâlcea, pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.34 din 30 martie 2018 şi
estimarea principalilor indicatori economico – financiari pe anii 2019 şi 2020, potrivit anexelor nr.1 – 5, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, Consiliului de
administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, precum şi Şefului Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea dispoziţiilor 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,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 190 din 31 octombrie 2018
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 066
operatorului de transport declarat câștigător în urma organizării licitaţiei electronice
la nivel naţional din data de 09.10.2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2018, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.14162 din 10 octombrie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.14163 din
10 octombrie 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 și de atribuire a licenţelor de traseu nr.14097 din 09 octombrie 2018,
privind propunerea de atribuire a licenţei de traseu operatorului de transport rutier declarat câștigător în data de
09 octombrie 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) și 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.17 alin.(1)
lit.p) și art.37 alin.(10) din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările și completările
ulterioare, ale art.4 lit.h), art.15, art.19 și cele ale art.21 alin.(1) lit.d) și art.27 din Normele de aplicare ale Legii
nr.92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.353/2007, cu modificările și
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. OBADĂ TRANS S.R.L., declarat
câștigător în data de 09.10.2018, pentru traseul 066 ”Autogara Dacos S.R.L. Râmnicu Vâlcea - Autogara
Transmontana Horezu - Stroești (Cireșu)”, cu autovehiculul titular B-92-BXZ.
Art.2 Licenţa de traseu, prevăzută la art.1, se atribuie pentru perioada de valabilitate a programului de
transport judeţean, începând cu data 04 noiembrie 2018 până la data de 30 iunie 2019 și 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.71 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 și
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 30 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă și 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.191 din 31 octombrie 2018

13

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind acordarea de stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2018, la care participă un
număr de 28 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.14627 din 18 octombrie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.14628 din
18 octombrie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea nr.11.984 din 31 august 2018, nr.24.610 din 25
septembrie 2018, respectiv nr.26.700 din 15 octombrie 2018;
Potrivit prevederilor art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.4 din 31 ianuarie 2018, privind
aprobarea Bugetelor de venituri și cheltuieli ale unor instutuţii publice finanţate integral din venituri proprii, a
numărului de personal și a fondului aferent salariilor de bază pe anul 2018 și estimările pe anii 2019 - 2012 cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.a) pct.3 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.180, art.199 alin.(2) și
art.201 alin.(9) din Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare și ale art.3 alin.(4) și art.25 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, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, pentru anul 2018, se acordă stimulente financiare lunare,
personalului medical și de specialitate al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, potrivit bugetului unităţii sanitare respective.
Art.2 Acordarea stimulentelor prevăzute la art.1 se stabilește cu respectarea prevederilor art.25 din din
Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice, Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, precum și 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 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 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. 192 din 31 octombrie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2018, la care participă un
număr de 28 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr.14681/19.10.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.14682 din 19.10.2018, precum și avizele comisiilor de specialitate;
Având în vedere adresa nr.920/11.09.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.12604/12.09.2018;
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.1 Statul de funcţii al Școlii Populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea, aprobat potrivit Anexei nr.2 la
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.174 din 30.08.2017, se modifică potrivit Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice, precum și Școlii Populare de Arte și Meserii
Râmnicu 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 28 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.193 din 31 octombrie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 49/31.03.2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2018, la care participă un
număr de 28 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr.14742/22 .10.2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.14743 din
22 octombrie 2018;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.b) și alin.(3) lit.f), precum și ale art.126 din Legea
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.44 alin.(1)
din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
În temeiul prevederilor art.91 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 Indicatorii tehnico – economici aprobaţi potrivit Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.49 din 31.03.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice faza: ”Studiu de fezabilitate”, pentru
obiectivul de investiţii „Clădire administrativă Spitalul de Psihiatrie Drăgoești Judeţul Vâlcea”, se modifică
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 La data adoptării prezentei își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.49/31.03.2017.
Art.3 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, precum şi Spitalului de Psihiatrie Drăgoiești Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 28 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. 194 din 31 octombrie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
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 octombrie 2018, la care participă un
număr de 28 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.14208 din 10 octombrie 2018;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.14209 din
10 octombrie 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.2, alin.(1), pct.39 din Legea nr.273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.1, alin.(1), alin.(3) şi alin.(4), art.4,
alin.(1) şi alin.(2) şi art.5, alin.(1), alin.(11) şi alin.(31) şi ale alin.I, lit.B, pct.2 din Anexa nr.3 din Ordonanţa
Guvernului nr.80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi
instituţiile publice aşa cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.16/2018;
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 Se aprobă normativele de cheltuieli şi limitele maxime în cadrul cărora se pot aproba şi efectua
cheltuielile pentru acţiuni de protocol, potrivit anexei nr.1.
Art.2 Se aprobă normativele de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme şi consumul de carburanţi, potrivit anexei nr.2.
Art.3 Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 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.5 Pe data adoptării prezentei, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii 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, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean pevăzute în Anexa
nr.2, 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 28 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.195 din 31 octombrie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind actualizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale membrilor Consiliului de Administraţie
al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2018, la care participă un
număr de 29 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.14629 din 18 octombrie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.14630
din 18 octombrie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Vâlcea nr.2605 din 15 octombrie 2018,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.14489 din 16 octombrie 2018;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”d” din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completătile ulterioare, ale art.17. alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și
completările ulterioare, ale art.14 din Contractele de mandat ale administratorilor Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, ale art.2, lit.”c” din Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr.131 din 24
martie 2017, privind constituirea comisiei de analiză a activităţii administratorilor Regiei Autonome Judetene de
Drumuri si Poduri Vâlcea, ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.205 din 30 septembrie 2015, privind
numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea și
cele ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.34 din 30 martie 2018, privind aprobarea Bugetului de venituri
si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Vâlcea, pe anul 2018;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completătile ulterioare
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se actualizează obiectivele şi criteriile de performanţă ale membrilor Consiliului de Administraţie al
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2018, potrivit anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data adoptării prezentei își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean
Vâlcea nr. 74 din 27 aprilie 2018.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri și Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 29 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.196 din 31 octombrie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea reluării procedurii de selecţie pentru un membru în Consiliul de Administraţie
al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri și Poduri Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2018, la care participă un
număr de 29 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.11940 din 30 august 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr. 11941 din
30 august 2018, precum și avizele comisiilor specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.5, alin.(5) și art.644, alin.(1) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare și cele ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 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 Se aprobă reluarea procedurii de selecţie pentru un membru în Consiliul de administraţie la Regia
Autonomă Judeţeană de Drumuri și Poduri Vâlcea.
Art.2 Scrisoarea de așteptări aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.110 din 12.07.2018,
Comisia de selecţie desemnată, profilul candidatului, profilul consiliului de administraţie și matricele aferente
acestora aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.111 din 12.07.2018, rămân valabile.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri și Poduri Vâlcea, precum și comisiei de
selecţie în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0
voturi împotrivă 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. 197 din 31 octombrie 2018

17

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor
la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., să declanșeze o nouă procedura de selecţie
pentru membrii în Consiliul de Administraţie al societăţii

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2018, la care participă un
număr de 29 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.13513 din 28 septembrie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.13514 din
28 septembrie 2018, precum și avizele comisiilor specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” și lit.”f” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.28 alin.(1) și art. 29 alin.(3), alin.(7) și alin.(8) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.4, alin.(3) din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a
listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale,
precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate potrivit Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016, ale
art.2, pct.2.1, lit.”b” și art.3 din Contractul de mandat al reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A.;
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 Parc Ind
Vâlcea S.A., să declanșeze o nouă procedură de selecţie pentru membrii în Consiliul de Administraţie al societăţii.
Art.2 Scrisoarea de așteptări, profilele consiliului de administraţie și al candidatului pentru poziţia de membru în
consiliul de administraţie al societăţii și matricele aferente profilelor, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.11/31.01.2018 și Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.76/27.04.2018, rămân valabile.
Art.3 Se menţine comisia de selecţie pentru membrii în Consiliul de administraţie la Societatea Parc Ind
Vâlcea S.A., aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.78 din 27.04.2018.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Societăţii Parc Ind Vâlcea S.A., reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., precum și comisiei de selecţie 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 28 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean Oproaica Alexandru 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. 198 din 31 octombrie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală
a Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să numească administratorii provizorii
în Consiliul de Administraţie al societăţii începând cu data de 22.11.2018

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 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.14608 din 18 octombrie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.14609
din 18 octombrie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de procesul-verbal al comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.28 alin.(1), art.29 alin.(1) și art.64¹ alin.(3) alin.(5) și alin.(7)
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările și completările ulterioare, art.111 lit.b) din Legea societăţilor nr.31/1990, cu modificările și completările
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ulterioare, art.2 pct.2.1 lit.b) art.3 din contractul de mandat al reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.11/31.01.2018, Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.51/30.03.2018, Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.76 din 27.04.2018, Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.78 /27.04.2018, Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.128 /30.07.2018;
În temeiul prevederilor art.97 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 mandatează reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea
Parc Ind Vâlcea S.A. să numească administratorii provizorii în Consiliul de administraţie al societăţii începând
cu data de 22.11.2018, după cum urmează:
1.Domnul Marinescu Constantin Aurel - cu un număr de 31 voturi pentru și 0 voturi împotrivă
2.Domnul Cosmeanu Marius Vasilică - cu un număr de 31 voturi pentru și 0 voturi împotrivă
3.Domnul Bănacu Daniel - cu un număr de 31 voturi pentru și 0 voturi împotrivă
Art.2 Remuneraţia administratorilor provizorii va fi egală cu remuneraţia administratorilor prevăzuţi la
art.64 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Societăţii Parc Ind Vâlcea S.A., Primăriei Municipiului Drăgășani, Primăriei
Orașului Bălcești, precum și reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea Parc Ind Vâlcea 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. (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,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 199 din 31 octombrie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea
în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor – Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 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.13870 din 04 octombrie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.13871
din 04 octombrie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa nr.1240 din 19.09.2018, Palatului Copiilor – Municipiul Râmnicu Vâlcea înregistrată la
Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.12986 din 19.09.2018;
Ținând cont de procesul verbal al comisiei de validări ;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’d’’ și alin.(5) lit.”a” pct.1 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.15 alin.(3), art.19 lit.j) și art.49
alin.(1), alin.(3) şi alin.(4) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea palatelor şi cluburilor copiilor,
aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Știinţifice nr.4624/2015;
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 Se desemnează domnul Boroga Cristian Eugen ca reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în
Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor – Municipiul Râmnicu Vâlcea.
Art.2 La data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.21 din 31 ianuarie 2017,
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Palatului
Copiilor – Municipiul Râmnicu Vâlcea își încetează aplicabilitatea.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
structurilor funcț ionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Palatului Copiilor –
Municipiul Râmnicu Vâlcea, persoanei desemnate la art.1, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi
va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(5) coroborate cu prevederile
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
cu un număr de 20 voturi pentru și 11 voturi împotrivă .
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaț ie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 200 din 31 octombrie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea art.1 punctul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.174
din 28 septembrie 2018, privind desemnarea reprezentanţior Consiliului Judeţean Vâlcea
în Consiliul de Administraţie al Centrului Școlar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 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, înregistrată la
nr.14716 din 19 octombrie 2018;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.14717 din
19 octombrie 2018, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând procesul verbal al comisiei de validare;
Ţinând cont de adresa Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni nr.3965 din 17.10.20189,
înregistrată la instituţia noastră sub nr.14582 din 17 octombrie 2018, precum şi de cererea domnului Matei
Laurenţiu nr.3958 din 17 octombrie 2018 ;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art.12 alin.(7), art.96 alin.(21) lit.b), art.110 alin.(3),
art.112 alin.(3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 alin.(2)
lit.b), ale art.5 alin.(1), ale art.8 alin.(1) și alin.(3) din Metodologia aprobată prin Ordinul ministrului Educaţiei
Naţionale nr.4619/2014;
În temeiul prevederilor art.91 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 Articolul 1, punctul 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.174 din 28 septembrie 2018,
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Centrului Școlar
pentru Educaţie Incluzivă Băbeni se modifică după cum urmează:
”Se desemnează doamna Lazăr Ionela Mădălina ca reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în
Consiliul de Administraţie al Centrului Școlar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni.„
Art.2 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, Centrului Școlar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni, domnului Matei Laurenţiu, precum și
doamnei Lazăr Ionela Mădălina în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(5) coroborate cu ale art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un
număr de 20 voturi pentru și 10 voturi împotrivă.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 201 din 31 octombrie 2018
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DISPOZIŢII

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
extraordinară în data de 10 octombrie 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 octombrie 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. 538 din 8 octombrie 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. 14.221 din
11.10.2018, 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. 551 din 15 octombrie 2018
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
extraordinară în data de 18 octombrie 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 18 octombrie 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. 555 din 17 octombrie 2018
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea,
în şedinţă ordinară, în data de 31 octombrie 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 octombrie 2018, ora 1000,
care se va desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenţa
dispoziţie.
Art.3.Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei, urmărind
pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 574 din 25 octombrie 2018
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ANEXE
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 551 din 15.10.2018

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: 11–11
Nr.
crt.

Solicitant

1

2

Adresa Denumirea
solicitant lucrării
3

4

1. Administraţia municipiul
Naţională
Râmnicu
,,Apele
Vâlcea,
Române" - cod poştal
Administraţia 240156,
Bazinală de str. Remus
Apă Olt
Bellu nr. 6

Valoare
-lei-

Amplasament Durată de Valabilitate Observaţii
execuţie autorizaţie
construire

5

6

Regularizare 469.747,90 Comuna
pârâu Ursana
Olanu
la Olanu și la
Comuna
Stoilesti,
Stoilești
judeţul
Vâlcea", în
baza Deciziei
A.N.A.R.
nr.584 din
25.09.2018

7

8

12 luni

12 luni

9

Arhitect şef,
cu delegaţie
Elena Dana Petrescu

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la dispoziţia nr. 555 din 17 octombrie 2018

ORDINEA DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 18 octombrie 2018, ora 1000
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 157 din 7 septembrie
2018 referitoare la aprobarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu
pentru populaţia din Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanţă” și a Acordului
de Parteneriat.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 156 din 7 septembrie
2018 referitoare la aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din Regiunea Sud-Vest Oltenia la
servicii medicale de urgenţă, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanţă” și a Acordului de Parteneriat.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la Dispoziţia nr. 574 din 25 octombrie 2018

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 31 octombrie 2018, ora 1000
1. Aprobarea procesului – verbal al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 28
septembrie 2018.
2. Aprobarea procesului – verbal al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 10
octombrie 2018.
3. Aprobarea procesului – verbal al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 18
octombrie 2018.
4. Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul
Constantin Rãdulescu, de la ultima ședinţă ordinară și până în prezent.
5. Informare privind activitatea din trimestrul III 2018 a instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea
Consiliului Judeţean Vâlcea.
6. Raport privind participarea la evenimentele organizate în localitatea Agios Nikolaos, Grecia, în perioada
21-26 septembrie 2018.
7. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier
judetean al domnului Mihăilescu Gheorghe.
8. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Mutuligă FlorinNicolae, precum şi cooptarea acestuia în Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism.
9. Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1, la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din
31.01.2018, privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local şi din Fondul de Intreţinere, Înlocuire şi
Dezvoltare, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2018 cu modificările și completările ulterioare.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Contractul de Asociere
nr.10884/28178/2018, privind susţinerea sportului de performanţă.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea cu
Oraşul Horezu prin Consiliul Local al Oraşului Horezu, în vederea susţinerii sportului de performanţă în cadrul
competiţiilor sportive, precum şi aprobarea modelului cadru al contractului de asociere.
12. 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, a Bugetelor unor
instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, precum și a Programului lucrărilor de întreţinere
şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2018.
13. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene Drumuri
şi Poduri Vâlcea, pe anul 2018 şi estimarea principalilor indicatori economico- financiari pe anii 2019 şi 2020.
14. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul judeţean 066 operatorului de transport declarat câştigător
în urma organizării licitaţiei electronice la nivel naţional din data de 09.10.2018.
15. Proiectul de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare lunare personalului medical şi de
specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea.
17. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.49/3.03. 2017.
18. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli care privesc acţiunile de protocol,
dotarea cu autoturisme, precum şi consumul de carburanţi.
19. Proiect de hotărâre privind actualizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale membrilor
Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2018.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de selecţie pentru un membru în consiliul de
administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea.
21. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentatului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., să declanşeze o nouă procedură de selecţie pentru membrii în
Consiliul de Administraţie al societăţii.
22. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să numească administratorii provizorii în Consiliul de
administraţie al societăţii începând cu data de 22.11.2018.
23. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul
de Administraţie al Palatului Copiilor – Municipiul Râmnicu Vâlcea.
24. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 punctul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 174
din 28 septembrie 2018, privind desemnarea reprezentaţilor Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de
Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni.
25. Diverse.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin Rădulescu
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