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CUPRINS

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 1din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special din Judeţul
Vâlcea, pentru anul şcolar 2019-2020.
Hotărârea nr. 2 din 31 ianuarie 2019 privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local şi din Fondul de
Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2019.
Hotărârea nr. 3 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor
publice finanţate integral din venituri proprii, a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de
bază pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022.
Hotărârea nr. 4 din 31 ianuarie 2019 privind modificarea articolului 1, litera „m”- anexa nr. 13, la
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.229 din 18 decembrie 2018, privind nivelul taxelor locale şi
tarifelor ce se vor aplica în anul 2019.
Hotărârea nr. 5 din 31 ianuarie 2019 privind atribuirea directă, pe perioada 04.02.2019-02.12.2019, a
licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse
regulate, pe traseul judeţean 053 „Autogara Antares Transport Râmnicu Vâlcea - Frânceşti - Păuşeşti
Otăsău”, operatorului de transport rutier S.C. Viltrans S.R.L., declarat câştigător în urma organizării
licitaţiei electronice la nivel naţional din data de 07.01.2019.
Hotărârea nr. 6 din 31 ianuarie 2019 privind modificarea statului de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi
Meserii Râmnicu Vâlcea.
Hotărârea nr. 7 din 31 ianuarie 2019 privind modificarea statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea.
Hotărârea nr. 8 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea modelului-cadru al Conventiei de colaborare pentru
cofinanţarea/furnizarea serviciilor sociale din domeniul protecţiei copilului, încheiată între Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea şi Fundaţia “Inimă pentru Inimă”.
Hotărârea nr. 9 din 31 ianuarie 2019 privind actualizarea valorii obiectivului de investiţii „Refacere
platformă drum, ziduri de sprijin şi amenajări podeţe pe DJ 701 D Ciunget – Latoriţa – Galbenu, km
0+000 – 5+500”, judeţul Vâlcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 152 din 31 iulie
2017, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea nr. 10 din 31 ianuarie 2019 privind actualizarea valorii obiectivului de investiţii „Refacere DJ
703 M Perişani – Cornet, km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platformă drum şi ziduri de sprijin)”, aprobată
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 153 din 31 iulie 2017.
Hotărârea nr. 11 din 31 ianuarie 2019 privind actualizarea valorii obiectivului de investiţii "Reamenajare
spaţii Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea”, aprobată prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr. 155 din 31 iulie 2017.
Hotărârea nr. 12 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu
de Fezabilitate, completat cu elementele specifice din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea, extinderea şi
dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”.
Hotărârea nr. 13 din 31 ianuarie 2019 privind concesionarea către Societatea CET GOVORA SA
Râmnicu Vâlcea şi calculul redevenţei minime lunare pentru bunurile aparţinând domeniului public al
Judeţului Vâlcea, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 23 din 15 februarie 2018,
privind declararea de interes public judeţean, a unor bunuri rezultate din investiţia “Reabilitarea
sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în
scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”.
Hotărârea nr. 14 din 31 ianuarie 2019 privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri
aferente obiectivului de investiţii “Mirajul Oltului-extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii
Călimăneşti-Căciulata”.
Hotărârea nr. 15 din 31 ianuarie 2019 privind darea în administrarea Serviciului Public de Turism, Agrement şi
Servicii a unor bunuri aflate în domeniul public şi privat al judeţului Vâlcea, aferente obiectivului de investiţii
“Mirajul Oltului-extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti-Căciulata”.
Hotărârea nr. 16 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea voucherelor de
vacanţă pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea.
Hotărârea nr. 17 din 31 ianuarie 2019 privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA să aprobe Actul Constitutiv al societăţii.
Hotărârea nr. 18 din 31 ianuarie 2019 privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., să aprobe declanşarea procedurii
de selecţie pentru doi membri în Consiliul de Administraţie.
Hotărârea nr. 19 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea reluării procedurii de selecţie pentru un membru
în consiliul de administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea.
Hotărârea nr. 20 din 31 ianuarie 2019 privind delegarea domnului Bobe Ion - Şef Serviciu, să exercite
atribuţiile de Director al Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor Vâlcea.
Hotărârea nr. 21 din 31 ianuarie 2019 privind reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului
şi urbanism.
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HOTĂRÂRI
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special din
Judeţul Vâlcea, pentru anul şcolar 2019 – 2020

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019, la care participă
un număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.464 din 11 ianuarie 2019;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.465
din 11 ianuarie 2019, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de Avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, transmis prin adresa nr.6951 din 04
ianuarie 2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.238 din 08 ianuarie 2019;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”d” şi alin.(5), lit.„a”, pct.1 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.12, alin.(7),
art.61, alin.(2), art.110, alin.(3) şi art.112, alin.(3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi ale art.24 şi art.25, alin.(1) din Metodologia privind aprobarea
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat,
evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular,
precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar
pentru anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.5235/2018;
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 organizează reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special preuniversitar, din Judeţul
Vâlcea, pentru anul şcolar 2019 - 2020, după cum urmează:
- Şcoala Profesională Specială, sat Bistriţa, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea - unitate cu
personalitate juridică;
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni, oraşul Băbeni, judeţul Vâlcea - unitate cu
personalitate juridică.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, precum şi Inspectoratului Şcolar
Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 1 din 31 ianuarie 2019
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local şi din Fondul de Întreţinere,
Înlocuire şi Dezvoltare, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2019

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019 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.881 din 22 ianuarie 2019;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.882
din 22 ianuarie 2019, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.58, alin.(1), lit.”a” din Legea
nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor
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metodologice pentru constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare,
potrivit anexei la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.198/2005, privind constituirea, alimentarea şi
utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii
serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene,
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 utilizează sume din Excedentul bugetului local şi din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi
Dezvoltare, pentru finanţarea obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2019,
potrivit anexelor nr.1 şi nr.2, după cum urmează:
1. Suma de 19.557.088 lei din Excedentul bugetului local;
2. Suma de 2.400.000 lei din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare.
(2) Detalierea cheltuielilor pe capitole, subcapitole şi paragrafe, pe anul 2019, privind bugetul local,
potrivit alin.(1), este prevăzută în anexa nr.3.
(3) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2019, privind bugetul local, potrivit
alin.(1), este prevăzută în anexele nr.3.1 – 3.12.
Art.2 (1) Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială de la bugetul local, ale
Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2019, potrivit anexei nr.4.
(2) Se aprobă Lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii cu finanţare parţială sau
integrală de la bugetul local, ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2019, potrivit anexei nr.4.a.
Art.3 Anexele nr.1, 2, 3, 3.1 – 3.12, 4 şi 4a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, precum şi Şefului Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 2 din 31 ianuarie 2019
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
aprobarea Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate integral din
venituri proprii, a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de bază
pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 – 2022

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019, 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.883 din 21 ianuarie 2019;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.884
din 21 ianuarie 2019, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”b” şi alin.(3), lit.”a” din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.14, alin.(6), art.19,
alin.(1), lit.”b” şi art.26 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.18, alin.(5) din Legea – cadru privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.201, alin.(9) din Legea
nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ale art.I, alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.107/2018, privind modificarea şi completarea
unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, ale art.1, lit.”c” din Normele
metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii, nr.1043/2010 şi ale Hotărârii
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.232 din 18 decembrie 2018, privind aprobarea tarifului lunar pentru
prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.(1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, pe
anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022, potrivit anexei nr.1.
(2) Se aprobă numărul de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anul 2019, ale Spitalului
Judeţean de Urgenţă Vâlcea, potrivit anexei nr.1.1.
Art.2.(1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Pneumoftiziologie „Constantin
Anastasatu” Mihăeşti, pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022, potrivit anexei nr.2.
(2) Se aprobă numărul de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anul 2019, ale Spitalului
Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti, potrivit anexei nr.2.1.
Art.3.(1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, pe anul
2019 şi estimările pe anii 2020-2022, potrivit anexei nr.3.
(2) Se aprobă numărul de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anul 2019, ale Spitalului de
de Psihiatrie Drăgoeşti, potrivit anexei nr.3.1.
Art.4 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, pe
anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022, potrivit anexei nr.4.
(2) Se aprobă numărul de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anul 2019, ale Serviciului
Public Judeţean de Pază Vâlcea, potrivit anexei nr.4.1.
Art.5 Anexele nr.1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4 şi 4.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Spitalului Judeţean de Urgenţă
Vâlcea, Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu”
Mihăeşti, Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul consilier judeţean Nicu Spiridon nu a
participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 3 din 31 ianuarie 2019
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea articolului 1, litera”m” – anexa nr.13
la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.229 din 18 decembrie 2018,
privind nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica în anul 2019

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019, la care
participă un număr de 32 consilieri judeţeni, din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr. 819 din 18 ianuarie 2019;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.820 din 18 ianuarie 2019, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1) lit. ”d” şi alin.(5), lit.”a”, pct.13 şi pct.14 şi lit.”c” din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale
art.16, alin.(1), art.17, alin.(1), lit.”j1” şi alin.(2) din Legea nr.92/2007, privind serviciile publice de transport
persoane în unităţile administrativ-teritoriale, modificată şi completată potrivit Capitolului V din Legea
nr.328/2018;
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.I Se aprobă modificarea art.1, lit.”m” din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.229/18.12.2018,
privind nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica în anul 2019, după cum urmează:
a) La art.1, lit.”m” sintagma „curse regulate speciale” se înlocuieşte cu sintagma „curse regulate”;
b) Anexa nr.13, menţionată la art.1, lit.”m” se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Direcţiei Generale Administraţie Locală, în vederea aducerii la
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îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit.”c”, coroborate cu
cele ale art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru,0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 04 din 31 ianuarie 2019
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind atribuirea directă, pe perioada 04.02.2019-02.12.2019, a licenţei de traseu pentru
efectuarea serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, pe traseul
judeţean 053, „Autogara Antares Transport Râmnicu Vâlcea-Frânceşti-Păuşeşti Otăsău”,
operatorului de transport rutier S.C. Viltrans S.R.L., declarat câştigător în urma organizării
licitaţiei electronice la nivel naţional din data de 07.01.2019

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019, la care
participă un număr de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr.472/11.01.2019;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.473 din 11 ianuarie 2019, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”d” şi alin.(5), lit.”a”, pct.14 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale
art. 17 alin.(1) lit. (j) şi lit.”p” şi cele ale art. 20, alin.(7) lit. ”b” din Legea serviciilor de transport public
local, nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 5 alin.(5), teza finală din
Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de
transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.1191/69 şi nr.1107/70;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 (1) Se atribuie, direct, licenţa de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport
judeţean de persoane prin curse regulate, pe traseul judeţean 053, „Autogara Antares Transport
Râmnicu Vâlcea-Frânceşti-Păuşeşti Otăsău”, operatorului de transport rutier S.C. Viltrans S.R.L.,
declarat câştigător în urma organizării licitaţiei electronice la nivel naţional din data de 07.01.2019, pentru
autovehiculele titulare B-180-WAW, B-135-WAW şi VL-50-WAW.
(2) Licenţa de traseu prevăzută la alin. (1), se atribuie pe perioada de valabilitate a programului de
transport judeţean, începând cu data de 04.02.2019 şi până la data de 02.12.2019.
Art. 2 Licenţele de traseu se emit de către Consiliul Judeţean Vâlcea, pentru fiecare autovehicul
titular, potrivit Anexelor nr.1, nr.3 şi nr.5.
Art. 3 Caietele de sarcini se emit de către Consiliul Judeţean Vâlcea, potrivit Anexelor nr.2, nr.4 şi nr.6.
Art. 4 Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr. 5 şi nr.6, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Tarifele pentru licenţele de traseu prevăzute la art.2, se vor achita în contul Judeţului Vâlcea
RO45TREZ67121330228XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, sau la casieria
Consiliului Judeţean Vâlcea, str. General Praporgescu nr.1.
Art.6 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi operatorului de transport rutier S.C. Viltrans S.R.L., în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 5 din 31 ianuarie 2019
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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 ianuarie 2019, la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.792 din 18.01.2019;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală - Biroul
Resurse Umane Gestiunea Funcţiilor Publice, înregistrat sub nr.793 din 18.01.2019, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Având în vedere adresa şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea nr.1568 din 18.12.2018,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.18093 din 18.12.2018;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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 Statul de funcţii al şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea, aprobat potrivit Anexei la
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.193 din 31.10.2018, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Administraţie Locală - Biroul Resurse Umane Gestiunea Funcţiilor Publice, Direcţiei
Generale Economice, precum şi şcolii Populare de Arte şi Meserii 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.97, alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 6 din 31 ianuarie 2019
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019, la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.847 din 18 ianuarie 2019;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.848 din 18 ianuarie 2019, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Tinând cont de adresa Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea
nr.48 din 17 ianuarie 2019 înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.755 din 17 ianuarie 2019;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.a) şi alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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 Statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Vâlcea, prevăzut în Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.91 din 30 mai 2018 se modifică şi
se înlocuieşte cu Anexa la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.
Art.2 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Administraţie Locală – Biroului Resurse Umane Gestiune Funcţiilor Publice, precum şi
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Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, în vederea aducerii
la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi
în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 7 din 31 ianuarie 2019
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modelului-cadru al Convenţiei de colaborare pentru
cofinanţarea/furnizarea serviciilor sociale din domeniul protecţiei copilului,
încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
şi Fundaţia „Inimă pentru Inimă”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 31 ianuarie 2019, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.823 din 18 ianuarie 2019;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat
la nr.824 din 18 ianuarie 2019, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Vazând Hotărârea nr.1 din 11 ianuarie 2019 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(5) lit. ”a” pct.2 şi alin.(6) lit. “a” din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 42 alin.(2) din Legea asistenţei
sociale nr. 292/2011, ale art. 10 lit. “e” pct.4 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a
structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.
978/2015, privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe
membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii
legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;
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 modelul-cadru al Convenţiei de colaborare pentru cofinanţarea/furnizarea
serviciilor sociale din domeniul protecţiei copilului, încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Vâlcea şi Fundaţia “Inimă pentru Inimă”, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 8 din 31 ianuarie 2019
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind actualizărea valorii obiectivului de investiţii ”Refacere platformă drum,
ziduri de sprijin şi amenajări podeţe pe DJ 701 D Ciunget – Latoriţa – Galbenu,
km 0+000-5+500”, judeţul Vâlcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.152 din 31 iulie 2017, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019, la care
participă un număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub
nr.876 din 21 ianuarie 2019;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.877 din 21
ianuarie 2019, 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, precum şi ale art.12, alin.(4) şi alin.(5)
din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicate cu modificările şi
completările ulterioare, aprobate prin Ordinul Ministrului nr.1851/2013;
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 aprobă actualizarea valorii obiectivului de investiţii „Refacere platformă drum, ziduri de sprijin şi
amenajări podeţe pe DJ 701 D Ciunget – Latoriţa – Galbenu, km 0+000-5+500”, judeţul Vâlcea, prevăzută la
art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.152 din 31 iulie 2017, cu modificările şi completările ulterioare,
conform Devizului general, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II La data adoptării prezentei, Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.152 din 31 iulie
2017, îşi încetează aplicabilitatea.
Art.III Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Tehnice, precum şi Direcţiei Generale Economice, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2), lit.”a” şi lit.”d”,
coroborate cu prevederile art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 9 din 31 ianuarie 2019
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind actualizarea valorii obiectivului de investiţii ”Refacere DJ 703 M Perişani - Cornet,
km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platformă drum şi ziduri de sprijin)”, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.153 din 31 iulie 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019, la care participă
un număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.872 din 21.01.2019;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.873 din
21.01.2019, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.f) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale art.12, alin.(4) şi (5) din
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.1851/2013;
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 Se aprobă actualizarea valorii obiectivului de investiţii ”Refacere DJ 703 M Perişani - Cornet,
km 2+800, km 3+800, km 5+200(platformă drum şi ziduri de sprijin)”, prevăzută la art.1 din Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.153 din 31 iulie 2017 cu modificările şi completările ulterioare, conform
Devizului general, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II La data adoptării prezentei, Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.153 din 31
iulie 2017, îşi încetează aplicabilitatea.
Art.III Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Tehnice, precum şi Direcţiei Generale Economice, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit.a) şi lit.d),
coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.10 din 31 ianuarie 2019
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind actualizarea valorii obiectivului de investiţii „Reamenajare spaţii
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea”, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.155 din 31 iulie 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019, la care participă
un număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.874 din 21 ianuarie 2019;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.875 din 21
ianuarie 2019, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(1), lit.f) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale art.12, alin.(4) şi (5) din
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.1851/2013;
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 Se aprobă actualizarea valorii obiectivului de investiţii ”Reamenajare spaţii şcoala Populară de
Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea”, prevăzută la art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.155 din
31 iulie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, conform Devizului general, potrivit anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II La data adoptării prezentei, Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.155 in 31 iulie
2017, îşi încetează aplicabilitatea.
Art.III Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Tehnice, precum şi Direcţiei Generale Economice, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit.a) şi lit.d),
coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 11 din 31 ianuarie 2019
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate,
completat cu elementele specifice din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii
şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea,
extinderea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019, la care participă
un număr de 33 de consilieri judeţeni din numărul total de 33 de consilieri judeţeni în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 1.100/ 23.01.2019;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe înregistrat
cu nr. 1.101/ 23.01.2019, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (1), lit. b) şi d), respectiv ale alin. (3), lit. f) şi alin. (5), lit. a), pct. 3 şi ale art.
126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/ 2006, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu cele ale art. 5, alin. (1), lit. c), pct. ii şi ale art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 907/
2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile Ghidului solicitantului - Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în
cadrul POR 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi de cele ale Ghidului solicitantului Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte P.O.R/ 2018/ 8/ 8.1/ 8.1.A/ 1/ 7
regiuni - cod apel POR/266/8, cu modificările şi completările ulterioare şi de menţiunile de la punctul 16
din Solicitarea de clarificare nr. 1, înregistrată la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
cu nr.120/4.01.2019 şi la Consiliul Judeţean Vâlcea cu nr.125/ 7.01.2019;
Ţinând seama de prevederile Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Vâlcea pentru
perioada 2015-2022, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 149/ 31.07.2015;
În temeiul prevederilor art.97alin.(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 documentaţia tehnico-economică - faza Studiu de Fezabilitate, completat cu elementele
specifice din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiţii „Modernizarea, extinderea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”,
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Pe data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr. 239 din 18 decembrie 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea, extinderea şi
dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”.
Art. 3. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe, Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Tehnice şi Spitalului
Judeţean de Urgenţă Vâlcea, pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2) lit. a) coroborate cu
cele ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 33 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 12 din 31 ianuarie 2019
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind concesionarea către Societatea CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea şi calculul
redevenţei minime lunare pentru bunurile aparţinând domeniului public al Judeţului Vâlcea,
în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.23 din 15 februarie 2018, privind
declararea de interes public judeţean a unor bunuri rezultate din investiţia „Reabilitarea
sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada
2009 – 2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019, la care participă
un număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
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Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.821 din 18 ianuarie 2019;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.822 din 18 ianuarie 2019, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”c”, alin.(3), lit.”a” şi alin.(4), lit.”a” din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.56,
alin.(1) şi alin.(3) şi art.59 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006, privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.168/2007 şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.23 din 15
februarie 2018, privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri rezultate din investiţia
„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada
2009 – 2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”;
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 concesionarea către Societatea CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea a unor bunuri
aparţinând domeniului public al judeţului Vâlcea, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.23 din 15 februarie 2018, privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri rezultate
din investiţia „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea
pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”,
cu o valoare totală de 211.438.125,95 lei din care:
1. construcţii/bunuri mobile – echipamente şi instalaţii modernizate prin proiect, în sumă de
43.683.175,85 lei, ale căror date de identificare
sunt prevăzute în anexa nr.1;
2. construcţii/bunuri mobile – echipamente şi instalaţii noi, în sumă de 167.754.950,10 lei, ale căror
date de identificare sunt prevăzute în anexa nr.2.
Art.2 Se aprobă redevenţa minimă lunară în sumă de 13.367,57 lei pentru bunurile a căror valoare a
fost majorată prin modernizare, prevăzute la art.1, pct.1, calculată potrivit anexei nr.3.
Art.3 Se aprobă redevenţa minimă lunară în sumă de 41.958,38 lei pentru bunurile noi, prevăzute la
art.1, pct.2, calculată potrivit anexei nr.4.
Art.4 Anexele nr.1, nr.2, nr.3 şi nr.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Se aprobă încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr.8040/18586 din 30 iulie
2010, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Societatea CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea.
Art.6 (1) Se aprobă încheierea Contractului de concesiune pentru bunurile noi în cadrul proiectului,
cu o valoare de 167.754.950,10 lei, cu redevenţă lunară de 41.958,38 lei şi constituirea garanţiei în
cuantum de 5% din suma de 503.500,56 lei, reprezentând redevenţă aferentă primului an de activitate.
(2) Garanţia se poate constitui intr-o sumă fixă, sau titluri de credit, asupra cărora se va institui
garanţie reală mobiliară.
(3) Redevenţa prevăzută la art.2 şi art.3 se va actualiza anual, cu indicele de inflaţie comunicat de
Institutul Naţional de Statistică.
Art.7 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Euro Insol – Societate
Profesională de Reorganizare şi Lichidare, în calitate de administrator judiciar al debitoarei Societatea
CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, precum şi domnului Dinu Constantinescu,
Administrator special al Societăţii CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(3), 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 , iar domnul consilier judeţean Florin-Nicolae Mutuligă nu
a participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 13 din 31 ianuarie 2019
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri aferente
obiectivului de investiţii „Mirajul Oltului – extinderea infrastructurii turistice de agrement
a staţiunii Călimăneşti - Căciulata”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019, la care participă
un număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.981 din 22 ianuarie 2019;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.982 din 22
ianuarie 2019, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.89/2018, privind aprobarea înfiinţării
Serviciului public de turism, agrement şi servicii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a
Organigramei şi Statului de personal aferente acestuia, pentru operarea obiectivului de investiţii „Mirajul
Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti - Căciulata”, cu modificările
şi completările ulterioare şi de procesul – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.18636 din 28
decembrie 2018;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”c” şi alin.(4) lit.’’a’’ din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3, alin.(3) din Legea
nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi
ale art.554 din Codul civil;
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 declară de interes public judeţean bunurile aferente obiectivului de investiţii „Mirajul
Oltului – extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti - Căciulata”, ale căror date
de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe, precum şi
Serviciului public de turism, agrement şi servicii, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 14 din 31 ianuarie 2019
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind darea în administrarea Serviciului Public de Turism, Agrement şi Servicii
a unor bunuri aflate în domeniul public şi privat al judeţului Vâlcea, aferente
obiectivului de investiţii „Mirajul Oltului – extinderea infrastructurii turistice
de agrement a staţiunii Călimăneşti – Căciulata”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019, la care participă
un număr de 33 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.983 din 22 ianuarie 2019;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.984 din 22
ianuarie 2019, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.89/2018 privind aprobarea înfiinţării Servicului
public de turism, agrement şi servicii, a Regulamentului de Organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a
Statului de personal aferente acestuia, pentru operarea obiectivului de investiţii ,„Mirajul Oltului”extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti –Căciulata” şi procesul verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor nr.18636 din 28.12.2018;
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În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.a) şi art.123, alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
art.861 alin.(3), art.867 şi art.868 din Codul Civil;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se dau în administrarea Serviciului Public de Turism, Agrement şi Servicii, bunurile prevăzute
în anexele nr.1 şi nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.(1) Serviciul Public de Turism, Agrement şi Servicii va folosi bunurile date în administrare, în
următoarele condiţii:
1. Să asigure operarea şi punerea în valoare a investiţiilor create în cadrul proiectului Mirajul
Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti – Căciulata în conformitate
cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 89 din 30.05.2018, privind aprobarea înfiinţării
Serviciului Public de Turism, Agrement şi Servicii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a
Organigramei şi Statului de personal aferente acestuia, pentru operarea obiectivului de investiţii “Mirajul
Oltului – extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti - Căciulata” – cod SMIS
14.921, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Să utilizeze bunurile date în administrare conform destinaţiei pentru care au fost create sau
dobândite potrivit legii, în vederea creşterii calităţii serviciilor de turism şi agrement prestate;
3. Să respecte condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind siguranţa în exploatare, protecţia
mediului, sănătatea şi securitatea muncii şi situaţii de urgenţă;
4. Să asigure şi să nominalizeze personalul calificat pentru utilizarea echipamentelor precum şi
instruirea permanentă a acestuia;
5. Să respecte cu stricteţe instrucţiunile privind utilizarea şi exploatarea echipamentelor în
concordanţă cu manualele şi instrucţiunile de utilizare ale producătorului şi în concordanţă cu avizele
primite de la autorităţile competente din România;
6. Riscurile privind siguranţa în exploatare, protecţia mediului, sănătatea şi securitatea muncii şi
situaţiile de urgenţă cad în sarcina Serviciului Public de Turism, Agrement şi de Servicii;
7. Să respecte cu stricteţe circuitele funcţionale şi utilizarea spaţiilor anume desemnate pentru
echipamente, cu respectarea normelor legale în vigoare;
8. Să efectueze la timp lucrările de reparaţii şi întreţinere la clădiri, echipamente, utilaje, instalaţii
etc., conform instrucţiunilor producătorului şi cărţilor tehnice ale acestora;
Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de proprietar, are următoarele drepturi:
1. Să inspecteze bunurile precum şi modul în care este satisfăcut interesul public;
2. Să verifice modul în care se respectă condiţiile şi clauzele prevăzute în actul de dare în
administrare, de către utilizator;
3. Să modifice în mod unilateral partea reglementară a actului de dare în administrare, din motive
legate de interesul naţional sau local.
(2) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească şi să dispună de aceste
bunuri în condiţiile actului de transmitere în administrare.
Art.3.(1) Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau
privată sau prin actul de revocare care poate fi adoptat de Consiliul Judeţean Vâlcea, în următoarele
situaţii:
1. Când titularul dreptului de administrare nu respectă una dintre condiţiile impuse prin actul de dare
în administrare;
2. Dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunurilor date în administrare;
3. Renunţarea administratorului la bunurile date în administrare;
4. În cazul în care interesul naţional sau local o impune;
5. Alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor
reglementate de lege.
(2) La data încetării folosirii bunurilor, administratorul este obligat să le restituie în deplină
proprietate, libere de orice sarcini, inclusiv investiţiile realizate ulterior, precum şi toate documentaţiile
tehnice referitoare la acestea. Administratorul este răspunzător de eventualele daune produse prin
nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act de transmitere.
Art.4 Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine titularului dreptului de proprietate.
Art.5 Preluarea bunurilor se face prin protocol, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Serviciului
Public de Turism, Agrement şi Servicii, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale Economice, precum şi Serviciului Public de Turism, Agrement şi
Servicii , în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3), coroborate cu cele ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 15 din 31 ianuarie 2019
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea voucherelor de vacanţă pentru
personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 31 ianuarie 2019, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.925 din 21 ianuarie 2019;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.926 din 21 ianuarie 2019, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate art.91, alin.(1), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art.2, art.3 şi art.4 din Legea nr.273/2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.26, alin.(4) - alin.(6) din Legea-cadru
nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Regulamentului nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) , ale Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare,
ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.8/2009,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.215/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.36
alin.(2) din Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, ale art.36 alin.(1) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor
măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene,
precum şi ale Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată ;
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 Regulamentul referitor la acordarea voucherelor de vacanţă pentru personalul din
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
structurilor funcţioanale din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 16 din 31 ianuarie 2019
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să aprobe Actul Constitutiv al societăţii

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019, la care participă
un număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.826 din 18 ianuarie 2019;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.827
din 18 ianuarie 2019, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Societăţii Parc Ind Vâlcea S.A. nr.10/PIV din 16 ianuarie 2019 înregistrată la
Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.724 din 17 ianuarie 2019;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”a” şi alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 28 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art.16 alin.(10) lit.n) din Actul Constitutiv al Societăţii Parc Ind Vâlcea S.A., ale art.2, pct.2.2 lit.n) si
art.3 din Contractul de mandat al reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la
societate, ale art.113, lit.m) din Legea societăţilor nr.31/1990 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Legii nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industrial, cu modificările şi
completările ulterioare şi cele ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se mandatează reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., să aprobe Actul Constitutiv al societăţii, prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data prezentei îşi încetează aplicabilitatea prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.35 din 28 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Tehnice, Societăţii Parc
Ind Vâlcea S.A., precum şi persoanei prevăzute 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 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nr. de 32 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean Alexandru Oproaica nu a participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 17 din 31 ianuarie 2019
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor
la Socitatea Parc Ind Vâlcea S.A. , să aprobe declanşarea procedurii de selecţie
pentru doi membrii în Consiliul de Administraţie

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019, la care participă
un număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.145 din 07 ianuarie 2019;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr. 146
din 07 ianuarie 2019, precum şi avizele comisiilor specialitate;
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 completările ulterioare, ale art.28, alin.(1) şi art.29
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alin.(3), alin.(7) şi 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) şi 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 declanşeze o nouă procedură de selecţie pentru doi membri în
Consiliul de Administraţie al societăţii.
Art.2 Scrisoarea de aşteptări, profilele consiliului de administraţie şi al candidatului pentru poziţia de
membru în consiliul de administraţie al societăţii şi matricele aferente profilelor, aprobate prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.11 din 31.01.2018 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.76 din
27.044.2018, rămân valabile.
Art.3 Se menţine comisia de selecţie pentru membrii în Consiliul de administraţie la Societatea Parc
Ind Vâlcea S.A., aprobată prin Hotârărea 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 şi membrilor 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 32
voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 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,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.18 din 31 ianuarie 2019
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea reluării procedurii de selecţie pentru un membru în consiliul de
administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019, la care participă
un număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.143 din 07 ianuarie 2019;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr. 144
din 07 ianuarie 2019, precum şi avizele comisiilor specialitate;
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 completările ulterioare, ale art.5, alin.(5) şi art.644,
alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Hotărârii Guvernului
nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
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 şi Poduri Vâlcea.
Art.2 Scrisoarea de aşteptări aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.110 din
12.07.2018, Comisia de selecţie desemnată, profilul candidatului, profilul consiliului de administraţie şi
matricele aferente acestora aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.111 din 12.07.2018,
rămân valabile.
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Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, precum şi
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 33
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 19 din 31 ianuarie 2019
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind delegarea domnului Bobe Ion – Şef Serviciu,
să exercite atribuţiile de Director al Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 31 ianuarie 2019, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.832 din 18 ianuarie 2019;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală – Biroul
Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, înregistrat sub 833 din 18 ianuarie 2019, 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” şi alin.(2), lit.”e” din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.41, alin.(1) şi alin.(3),
lit.”c”, art.42, art.43 şi art.44, alin.(1) din Legea nr.53/2002 – Codul Muncii, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.165 din 28 septembrie 2018, privind
reorganizarea Serviciului Public Judeţean pentru Protecţia Plantelor Vâlcea în Direcţia Judeţeană pentru
Protecţia Plantelor Vâlcea;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Începând cu data de 1 februarie 2019, domnul Bobe Ion – Şef Serviciu, va exercita atribuţiile de
Director al Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor Vâlcea, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice.
Art.2 Pe perioada delegării, domnul Bobe Ion îşi păstrează funcţia de Şef Serviciu în cadrul Direcţiei
Judeţene pentru Protecţia Plantelor Vâlcea, precum şi salariul aferent.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Administraţie Locală, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.45, alin.(5), coroborate cu cele
ale art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 20 din 31 ianuarie 2019
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019, la care participă
un număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.633 din 15.01. 2019;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,
înregistrat la nr.634 din 15.01.2019, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea
sub nr.376/R din 15.01.2019;
Ţinând cont de procesul verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.f) din Legea administraţiei publice locale locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prcum şi ale art.37 din Legea
nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, 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 Componenţa Comisiei tehnice se modifică prin înlocuirea domnului Horia Popescu cu domnul
Marius Brăneţ şi se reorganizează după cum urmează:
1. Adrian Ciocănău - Arhitect cu drept de semnătură, înscris în Registrul
Urbaniştilor din România
- Preşedinte
2. Horia Ciuruş
- Vicepreşedinte al Ordinului Arhitecţilor din România,
Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea
- Membru
3. Doina Negoiţă
- Arhitect cu drept de semnătură, înscris în Registrul
Urbaniştilor din România
- Membru
4. Cristina-Maria Miu - Reprezentant al Ordinului Arhitecţilor din România,
Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea
- Membru
5. Constantin Popescu - Arhitect cu drept de semnătură, înscris în Registrul
Urbaniştilor din România
- Membru
6. Dorin Rădulescu - Arhitect cu drept de semnătură, înscris în Registrul
Urbaniştilor din România
- Membru
7. Cristian Dinulescu - Arhitect cu drept de semnătură, înscris în Registrul
Urbaniştilor din România
- Membru
8. Alexandru Suciu - Arhitect cu drept de semnătură, înscris în Registrul
Urbaniştilor din România
- Membru
9. Ion Ioan
- Arhitect cu drept de semnătură, înscris în Registrul
Urbaniştilor din România
- Membru
10. Cristinel Vlad
- Arhitect cu drept de semnătură, înscris în Registrul
Urbaniştilor din România
- Membru
11. Florin Epure
- Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vâlcea
- Membru
12. Constantin Dăscălescu – C.N.A.I.R., Direcţia Regională Drumuri şi Poduri
Craiova, Secţia Drumuri Naţionale Rm. Vâlcea
- Membru
13. Marius Brăneţ
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea
- Membru
14. George Mierliţă - Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva
Direcţia Silvică Vâlcea
- Membru
15. Dorin Constantin
- Administraţia Naţională ”Apele Române” ,
Administraţia Bazinală de Apă Olt Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea
- Membru
16. Sorin Constantin - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
"G-ral Magheru" al Judeţului Vâlcea
- Membru
17. Eugenia Cruşoveanu - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea
- Membru
18. Luminiţa Apostolescu - Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea
- Membru
19. Constantin Stoian - Distribuţie Energie Oltenia S.A.
- Membru
20. Constantin Rizescu
- S.C. APAVIL S.A. Vâlcea
- Membru
Art.2 La data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.118 din 31.05.2017.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Ordinului Arhitecţilor din România-Filiala Teritorială
Sibiu-Vâlcea, Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vâlcea, C.N.A.I.R.-Direcţia Regională Drumuri şi Poduri
Craiova, Secţia Drumuri Naţionale Râmnicu Vâlcea, Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva - Direcţia
Silvică Vâlcea, Administraţiei Naţionale „Apele Române’’-Administraţia Bazinală de Apă Olt-Sistemul de
Gospodărire a Apelor Vâlcea, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru’’ al Judeţului
Vâlcea, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea, Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea,
Distribuţie Energie Oltenia S.A., Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea şi
persoanelor prevăzute 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 cele
ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 21 din 31 ianuarie 2019

DISPOZIŢII
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 381 din
10.01.2019, prin care se propune prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea unei autorizaţii de construire prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 10 din 14 ianuarie 2019
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.732 din
17.01.2019, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie
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Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 17 din 21 ianuarie 2019
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea,
în şedinţă ordinară, în data de 31 ianuarie 2019, ora 1000

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(1) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE:
Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 31 ianuarie 2019, ora
1000, care se va desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenţa dispoziţie.
Art.3.Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei,
urmărind pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 25 din 25 ianuarie 2019
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr.1205 din
28.01.2019, prin care se propune prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 40 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50 / 1991,
republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 ;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea certificatului de urbanism prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 32 din 28 ianuarie 2019
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ANEXE

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 10 din 14 ianuarie 2019
LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire eliberate pentru executare de lucrări,
a căror valabilitate urmează a se prelungi

Nr. .... din ... interval: 2 - 2
Nr.
crt.

Nr. Autorizaţie
Dată eliberare

Solicitant

Denumirea lucrării

Valoare

Localitatea

Durata de
prelungire

1

2

3

4

5

6

7

1

2/222/
31.01.2017

S.N.T.G.N.
TRANSGAZ
S.A.

”Punerea în siguranţă
conductă racord PM
Mădulari, zona
Mădulari”

484.734 lei comuna
Guşoeni, sat
Dealu Mare

12 luni

PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 17 din 21 ianuarie 2019
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr.50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările şi completările ulterioare
Interval: 1-1
Avize şi acorduri de
Nr.
Nr.
Adresa
Denumirea
Valabilitate
Solicitant
Amplasament
amplasament
Crt.
CU
solicitant
lucrării
CU
solicitate prin CU
1
1

2
1

3
Administraţia
Naţională
Apele
Române
-Administraţia
Bazinală
de Apă Olt.

4
Municipiul
Râmnicu
Vâlcea,
Strada
Remus
Bellu, nr.6

5
6
Regularizare Comuna
pârâu Ursana
Stoilesti
la Olanu şi la
Stoileşti,
judeţul Vâlcea
în baza
Deciziei
A.N.A.R.
nr.584/
25.09.2018

PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
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7
12 luni

8
- Agenţia judeţeană
pentru protecţia
mediului;
- Aviz de
Gospodărire de
Apelor;
-Studiu geotehnic
verificat la cerinţa Af:
-referat verificator
proiect conform Legii
nr.10/1995 privind
calitatea în
construcţii,
republicată;
-Plan de încadrare în
zonă şi plan de
situaţie pe suport
topografic
vizat la Oficiul de
Cadastru şi
Publicitate Imobiliară
Vâlcea.

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la Dispoziţia nr. 25 din 25 ianuarie 2019

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 31 ianuarie 2019, ora 1000
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 18
decembrie 2018.
2. Informare privind activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul
Constantin Rădulescu, de la şedinţa precedentă şi până în prezent.
3. Planul Strategic anual referitor la obiectivele ce vor fi realizate de Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Vâlcea şi indicatorii de performanţă minimali, pentru anul 2019.
4. Raport privind modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Vâlcea şi a
solicitărilor privind accesul la informaţiile de interes public, în perioada 01.01.2018- 31.12.2018.
5. Informare privind activitatea din trimestrul IV 2018 a instituţiilor publice de cultură aflate sub
autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special din Judeţul Vâlcea,
pentru anul şcolar 2019-2020.
7. Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local şi din Fondul de
Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2019.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice
finanţate integral din venituri proprii, a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de bază pe
anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1, litera „m”- anexa nr. 13, la Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.229 din 18 decembrie 2018, privind nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se
vor aplica în anul 2019.
10. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă, pe perioada 04.02.2019-02.12.2019, a licenţei de
traseu pentru efectuarea serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, pe
traseul judeţean 053, „Autogara Antares Transport Râmnicu Vâlcea-Frânceşti-Păuşeşti Otăsău”,
operatorului de transport rutier S.C. Viltrans S.R.L., declarat câştigător în urma organizării licitaţiei
electronice la nivel naţional din data de 07.01.2019.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii
Râmnicu Vâlcea.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului-cadru a Conventiei de colaborare pentru
cofinanţarea/furnizarea serviciilor sociale din domeniul protecţiei copilului, încheiată între Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea şi Fundaţia “Inimă pentru Inimă”.
14. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii obiectivului de investiţii „Refacere platformă drum,
ziduri de sprijin şi amenajări podeţe pe DJ 701 D Ciunget – Latoriţa – Galbenu, km 0+000 – 5+500”,
judeţul Vâlcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 152 din 31 iulie 2017, cu
modificările şi completările ulterioare.
15. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii obiectivului de investiţii „Refacere DJ 703 M
Perişani – Cornet, km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platformă drum şi ziduri de sprijin)”, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 153 din 31 iulie 2017.
16. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii obiectivului de investiţii "Reamenajare spaţii
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr. 155 din 31 iulie 2017.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de
Fezabilitate, completat cu elementele specifice din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi
a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea, extinderea şi dotarea
Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”.
18. Proiect de hotărâre privind concesionarea către Societatea CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea
şi calculul redevenţei minime lunare pentru bunurile aparţinând domeniului public al Judeţului Vâlcea, în
baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.23 din 15 februarie 2018, privind declararea
de interes public judeţean, a unor bunuri rezultate din investiţia “Reabilitarea sistemului de termoficare
urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la
legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”.
19. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri aferente
obiectivului de investiţii “Mirajul Oltului – extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii
Călimăneşti - Căciulata”.
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20. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public de Turism, Agrement şi
Servicii a unor bunuri aflate în domeniul public şi privat al judeţului Vâlcea, aferente obiectivului de
investiţii “Mirajul Oltului – extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti Căciulata”.
21. Proiect de hotărâre privind modificarea indemnizaţiei lunare brute a administratorului special al
Societaţii CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea şi încheierea actului adiţional la contractul de mandat al
acestuia.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea voucherelor de
vacanţă pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea.
23. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală
a Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA să aprobe Actul Constitutiv al societăţii.
24. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală
a Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., să aprobe declanşarea procedurii de selecţie pentru doi
membri în Consiliul de Administraţie.
25. 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.
26. Proiect de hotărâre privind delegarea domnului Bobe Ion - Şef Serviciu, să exercite atribuţiile de
Director al Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor Vâlcea.
27. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi
urbanism.
28. Diverse.
Preşedinte,
Constantin Rădulescu
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 32 din 28 ianuarie 2019

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

Nr.certificat de
urbanism
Data eliberării

Solicitant

Denumirea lucrării

Localitatea

Durata de
prelungire

1

2

3

4

5

6

1

5/2542/10.03.2018

S.C. ORANGE „,Conectare
site-uri - Păuşeşti
ROMANIA S.A., CR0100 şi CR 0935 din - Pietrari
judeţul Vâlcea cu un - Bărbăteşti
cablu fibră optică’’
ARHITECT ŞEF,
Elena Dana PETRESCU

24

12 luni

