ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
CABINET PRE$EDINTE

INFORMARE
privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean
Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean
Vafcea

Activitatea Presedintelui Consiliului Judetean Valcea s-a desfasurat in
conformitate cu prevederile Legii adrninistratiei publice locale, nr. 215/2001 si ale
Legii nr. 286/2006 avand ca objective respectarea prevederilor Constitutlei,
punerea in aplicare a legilor, a hotararilor ~i ordonantelor Guvemului, a
hotararilor consiliului judetean ~i a altor acte normative.
lncepand cu data de 29.02.2008, data la care s-a desfasurat ultima
~edinta ordinara a consiliului judetean, activitatea Presedintelui consiliului
judetean a avut ca objective coordonarea, analiza ~i evaluarea activitati:
aparatului propriu al consiliului judetean, reprezentarea institutiei pe care 0
conduce in relatiile cu alte institutii, restructurarea ~i sporirea pertorrnantelor
unitanlor economice ~i institutiilor de cultura aflate in subordinea Consiliului
Juoetean Valcea.
Activitatea curenta desfasurata in cadrul institutiei a constat in:
organizarea sedintelor operative cu directorii din aparatul propriu de specialitate
al consiliului judetean ~i conducerile institutiilor ~i serviciilor publica aflate sub
autontatea acestuia, acordarea de auoiente ~i intalniri cu reprezentantii mass 
media. In calitate de vicepresecinte al Comitetului Judetean pentru Situatil de
Urqenta, Presedintele consiliului judetean a participat la sedintele acestui
organism.
A fost urmarita situatia unitatilor economice aflate in subordinea consiliului
judetean. Presedintele consiliului judetean a constatat 0 irnbunatatire a activitatii
Regiei Autonome Judeteane de Drumuri ~i Poduri Vatcea. Retehnologizarea SC
CET Govora precum ~i perspectiva privind productia energetica a judetului
Valcea sunt, de asemenea, preocupari majore ale Preseclntelai Consiliului
Judetean vatcea. Constituie 0 preocupare, in continuare, consolidarea ~i

modernizarea SC Apavil SA, care va fi reorqanizata ca operator unic regional de
apa precum l?i dezvoltarea l?i eficientizarea activitatii SC Agrofitoserv.
Preseointelui Consiliului Judetean Valcea a urmarit finalizarea unor obiective
considerate prioritare l?i de trnportanta ceoseblta pentru judetul nostru:

• Continuarea demersurilor privind fuzionarea celor doi operatori de
aDa - SC APAVIL SA si SC ACVARIM SA Si realizarea
oDeratorului unic de aDa in judetul Valcea.
Presedintete Consiliului Judstean valcea sustme demersurile care vizeaza
stabilirea unui singur operator de apa la nivelul judetului valcea. Consiliului
Judetean Valcsa a aprobat formarea unei comisii care sa analizeze l?i sa
identifice rnodautanle prin care se poate realiza fuziunea dintre SC. APAVIL SA l?i
SC. ACVARIM SA. Aceasta comisie este rnandatata sa poarte discutii cU comisia
sirnilara creata la nivelul Consiliului Local Municipal Rm. Valcea. In urma
lntalniruor celor doua comisii, precum l?i a discutiilor purtate cu domnul Sorin
Caian, reprezentantul firmei de consultanta BOO CONTI SA, au fost stabilite
etapele principale privind realizarea fuziunii. A fost adresata 0 scrisoare catre
Ministerul Mediului l?i Dezvoltarii Durabile prin care Consiliul Judstean valcea
sonoita ca societatea BOO CONTI SA sa fie lmputerruclta sa realizeze evaluarea
activelor de la cele doua societaf comerciale aflate In procesul de fuziune. Au
fost evaluate activeIe de la SC APAVIL SA l?i de la SC ACVARIM SA. A fost
analizata modalitatea de preluare a 7rnprurnutului ISPA de catre operatorul unic
de apa rezultat 7n urma fuziunii. Presedintele Consiliului Judetean Valcea este
preocupat de realizarea cat mai rapida a procesului de fuziune si crearea
operatorului unic de apa In judetut nostru. In zilele de 21.01.2008 l?i 23.01.2008,
s-au desfasurat procedurile de preluare de catre SC APAVIL SA a serviciile de
apa din orasele Calimanel?ti l?i Olanesti, detinute pana la acste date de catre SC
CET Govora SA. Conform solicitanior Ministerului Mediului su Dezvoltarii
Durabile, In sedinta ordinara a Consiliului Jucetean Valcea din
data de
19.12.2007 s-a hotarat constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara In
domeniul apei l?i apei uzate din judetul Valcea. A fost adoptatat actul constitutiv l?i
Statutul acestei asoctatii. SC APAVIL SA se va reorganiza ca operator regional
de apa.
In data de 14 februarie 2008, la sediul Consiliului Judetean Valcea, a avut
loc prima 7ntrunire a Adunarii Generale a Asocianei de Dezvoltare
Intercomunitara ,APA VALCEA", la care au fost prezenti reprezentantii celor 36
de unitati administrativ-teritoriale membre ale acestei asociatii, inclusiv Consiliul
Judetean Valcea care a fost reprezentat de Presedintele Dumitru Buse.
Adunarea a stabilit ca sediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "
APA VALCEA" va fi la Consiliul Judetean Valcea, str. Gen. Praporgescu, nr. 1,
Rm. Valcea, judetul Valcea.
A fost ales presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara " APA
VALCEA", care este l?i presecintele Consiliului Director al asociatiei, In persoana
domnului llie Amuzan, primarul orasului Calirnanesti. Membri ai Consiliului
A
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Director au fost alesi domnul Mihai Mateescu, primarul orasului Baile Govora si
domnul Gheorghe Nita, prirnarul orasului Horezu.
Prim cenzor al asociafiei a fost desernnata doamna Victoria Popescu.
Doamna Daniela Calianu, consilier juridic in cadrul Consiliului Judetean Valcea,
a fost tmputernlcita sa destasoare procedura de dobandire a personalitatii
juridice a Asociatiei de Dezvoltare lntercornunitara "APA VALCEA". Au fost
semnate Actul Constitutiv ~i Statutul Asociatiei Aceasta acfiune se tnscrie in
calendarul lnfuntaru Asocianei de Dezvoltare lntercornunitara ~i reorganizarea SC
APAVIL SA Valcea in operator regional. Continua procedurile in vederea
preluarf de cafre SC APAVIL SA a serviciului de distribuire a apei in localitatile
care fac parte din Asociana de Dezvoltare Intercomunitara.
•

•

Realizarea Strategiei de dezvoltare economico-sociala a judetului
Valcea pe perioada 2007 - 2013.
", Pentru realizarea Strategiei de dezvoltare econorrnco-sociala a
judetului a fost depus un proiect finantat din fonduri europene
nerambursabile, pe Programul PHARE 2005-2006 - Fondul de
modemizarea adrninistratiet publice locale. in prezent, proiectul a
trecut de faza evaluarf contormitatii administrative ~i urmeaza a fi
evaluat din punct de vedere al relevantei pentru obiectivele
programului. Consiliul Judetean vaicea a aprobat realizarea unui
parteneriat cu Fundafia Parteneri pentru Dezvoltare t.ocala in vederea
realizarf Strategiei privind dezvoltarea economrco-soctala a judetului
Valcea,2007-2013.
Retehnologizarea SG GET Govora SA
", Dezvoltarea ~i retehnologizarea SC CET Govora SA , societate
adrnimstrata de Consiliul Judetsan Valcea, reprezinta 0 preocupare
permanenta a presedintelui consiliului judetean. S-a definitivat
docurnentana in vederea finantar!i programului de retehnologizare a
SC CET Govora SA pe un proiect in cadrul Axei 3 din Programul
Operational Sectorial de Mediu. SC CET Govora SA lsi propune sa
cevlna, pentru urmatorii 20 de ani, cel mai bun partener national pentru
furnizarea de utilitati industriale ~i servicii publice. Pana in anul 2012,
societatea va rentabiliza acnvuatue de baza prin utilizarea
preponderenta a resurselor locale ~i reducerea spectaculoasa a
emisiilor de noxe.

•

Finalizarea
Ladesti.
",

lucrarilor de

reabilitare

la

Gentrul

Medico-Social

in data de 21.01.2008, s-a procedat la predarea amplasamentului
catre SC Constructii Montaj $antier 1 SRL Rm. Valcea. Valoarea totala
a tucrarit este de 949 502 lei inclusiv TVA, iar perioda de execuna este
de opt luni calendaristice, in copano cu data predarti amplasamentului.
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Se destasoara lucrarile urmand ca pana In luna septembrie 2008,
acestea sa fie finalizate .

• Continuarea lucrarilor la noul sediu al Teatrului "Anton Pann" .
.,.

Au fost finalizate lucrarile la infrastructura rezistenta (inclusiv subzidiri
l?i radier salan atelier). La corpul B al cladirii, s-a realizat radierul
general l?i s-au montat stalpii metalici pentru structura de la foaier. La
corpurile C si 0 a fost finalizata structura de rezistenta l?i s-a executat
zidarie din BCA pentru peretu exteriori precum l?i cornpartirnentari
interioare la corpul C. La corpul E al cladirii (corp trecere spectatori) s
a turnat radier general. La corpul F (scara) s-a realizat radier l?i stalpi
annare, s-a turnat beton. S-a realizat rezervorul de apa necesar In caz
de incendii. Canalizarea a fost reahzata In proporne de 90%, iar
alimentarea cu apa In proportie de 80%. Au continuat lucrarile
constand In tencuieli interioare la corpurile E l?i F. Se lucreaza la
finisaje, tencuieli interioare l?i au lnceput tucrarile la instalatule electrice
l?i sanitare. Se lucreaza, de asemenea, la extindere corp A - structura
de rezistenta, corp E - structura de rezistenta l?i la scara de acces de
la corpul F.

• Sustinerea proQramelor de pietruire/asfaltare
comunale si de alimentare cu apa a localitatilor.

a

drumurilor

.,. Pentru acest an, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice l?i l.ocuintei a
repartizat suma de 2.360.000 lei pentru pietruire, reabilitare,
modernizare l?i asfaltare drumuri de interes local si suma de 1.752.000
lei pentru alimentarea cu apa a satelor. in sedinta ordinara a
Consiliului Judetean Valcea din luna februarie, a fost aprobata
repartizarea acestor sume pe locautati l?i pe lucrari. Urrneaza, ca dupa
avizarea listelor de finantare de catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor
Publice l?i Locuintei sa se procedeze la lncheierea conventiilor cu
consilii Ie locale privind alocarea fondurilor.

• Finalizarea celor 11 lucrari de reabilitare drumuri si a celor doua
lucrari de alimentare cu apa finantate prin programul SAPARD.
.,. Sunt In oestasurare toate cele 11 lucrari de reabilitare drumuri precum
l?i cele doua lucrari de alimentare cu apa de la Stanesti l?i Nicolae
Balcescu.

• Demararea lucrarilor de executie la Centrul de Conventii si
Expozitii Nord Oltenia.
.,. Proiectul este finantat prin programul Phare 2004 - 2006, Coeziune
Econornica l?i soctata - Dezvoltarea Infrastructurii Regionale fiind
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aprobat de Consiliul National de Dezvoltare Reqionala In sedinta din
19 decembrie 2005. Obiectivul general al proiectului 11 reprezinta
dezvoltarea infrastructurii de afaceri ~i lrnbunatanrea accesului la
mediul de afaceri , furnizarea de intormatii, servicii ~i tehnologii cu
scopul de a crests nivelul competitivttatii afacerilor ~i a crea un cadru
favorabil atragerii investitiilor locale ~i strains In judetu' Valcea ~i
Regiunea Sud-Vest Oltenia. Prin adresa nr.2461/11.10.2007 Ministerul
Dezvoltarii, tucrarnor Publice ~i Locuintelor, In calitate de autoritate
contractanta a ftnantaru anunta Consiliul Judetean Valcea (beneficiar)
de finalizarea procesului de selectia a constructorului In data de
16.11.2007 a fost semnat contractul de execute de lucrari cu
consorti'u SC CONFORT S.A ~i SC ERBA$U S.A. De asemenea a
fost desernnata firma SC EPTISA ROMANIA SRL ca fiind firma
supervizoare a tucrarilor de constructii. in data de 13.02.2008 a fost
dat ordinul de lncepere a lucrarilor, iar In data de 14.02.2008 Consiliul
Judetean Valcea a participat la lntalnirea cu domnul Lazslo Borbely
ministrul Dezvoltarii,. Lucrarilor Publice ~i t.ocuintelor In vederea
demararii lucrarilor. In data de 27.02.2008, a avut loc predarea
amplasamentului In vedrea lnceperii lucrarilor la acest obiectiv.
l.ucrarile urrnau sa lnceapa In cursul lunii martie 2008.
•

Demararea lucrarilor de executie in
modernizare a 5tatiunii Baile Olanesti.
~

a.
b.
c.
d.

cadrul

proiectului

de

Proieetul de dezvoltare integrata a statlunll Baile Olanestl are
drept beneficiar Consiliul Local al orasului Baile Olanesti iar Consiliul
Jucetean Valcea este partener.
Durata proiectului este de 18 luni, iar activitati principale cuprind:
Reabilitarea bazinului de lnot:
Reabilitarea aleilor din parcul central ~i dotarea cu mobilier urban;
Reabilitarea cladiri: Centrului de Sanatate ;
Realizarea unei parcan multi-etajate;
Reabilitarea infrastructurii de transport local prin reabilitarea a
3
km
de strazt;
in luna octombrie 2006 In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
s-a
publicat anuntul privind lansarea ncitatiei internationale de lucran, avano
termen Iimita de deschidere a ofertelor 12.01.2007. in perioada ianuarie
februarie 2007 s-a derulat procedura de evaluare a ofertelor depuse In
limba enqteza, In cadrul licitatie: internationale de lucrari prevazute
Prolectul de dezvoltare integrata a statlunll Baile Olanesti,
In urma derularf acestei proceduri, In conformitate cu prevederile art. 5.5
~i 5.3.10 din Ghidul Praetie pentru apliearea proeedurilor de
eontraetare pentru actiunl externe tlnantate de Comisia Europeana,
Autoritatea Contractanta reprezentata de Ministerul Dezvoltarii, t.ucrarilor
Publice ~i Locuintetor, a deeis sa anuleze proeedura de lieitatie pentru
proieetul sus-mentlonat deoareee nieiuna dintre ofertele primite nu a
indeplinit eriteriile de eligibilltate administrative !ji tehniee.
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In data de 28.05.2007 in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fast
publicat un nou anunt de participare privind relansarea licitatlet
internationale de lucrari.
Lansarea licitatiei pentru desemnarea constructorului a fast arnanata pana
la rezolvarea unei contestatii, formulate de a societate din Baile Olanesti,
privind acest proiect. Procedura de achizitie publica pentru atribuirea
contractului a fast reluata lncepand cu data de 10.09.2007, ca urmare a
solutionaru
contestatiei de catre Consiliul National
de '
Solutionare a
"
I
Contestatiilor. In urma finalizarii raportului de evaluare a ofertelor, a fast
desmnata societatea care va realiza lucrarile de execute. In data de
19.11.2007 a fast semnat contractul de executie de lucrari cu SC
CONEXVII S.A.

• Finalizarea proiectelor tehnice HG nr.811/2006 pentru obiectivele:
"Calimanesti 2007 - Dezvoltarea infrastructurii turistice din
statiunea
balneara
Calimanesti-Caciulata",
"Ocolirea
municipiului Dragasani pe drumul national de la Craiova la
Rm. Valcea" si "Reabilitarea infrastructurii turistice a statiunii
balneare Baile Govora".
Pentru obiectivul "Calirnanesti 2007 - Dezvoltarea infrastructurii
firma de
turistice din statiunea balneara Calimane~ti-Caciulata",
asistenta tehruca a proiectului, Romair Consulting, a finalizat proiectul
tehnic (PT) + detaliile de executie (DOE) ~i le-a inaintat spre avizare
Ministerului Dezvoltani, Lucraritor Publice ~i l.ocuintelor. Se asteapta
avizul acestei institutii.
Pentru obiectivul "Reabilitarea infrastructurii turistice a stafiun!i Baile
Govora", Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice ~i Locutntei impreuna
cu firma de asistenta tehnica, Construct Consulting, a finalizat proiectul
tehnic (PT) + detaliile de executie (DOE) ~i le-a inaintat spre avizare
Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice ~i Locuintelor. Se asteapta
avizul acestei institutii.
Pentru obiectivul "Ocolirea municipiului Draga~ani pe drumul
national de la Craiova la Rm. Valcea", Ministerul Dezvottarii, Lucrarilor
Publice ~i Locuintei lrnpreuna cu firma de asistenta tennies, Louis
Berger Sas Paris, definitiveaza proiectul tehnic ~i docurnentatia de
licitatie pentru stabilirea constructorului. A fast necesara refacerea
proiectului tehnic (PT) + detaliile de execute (DOE) de catre firma
Louis Berger, datarita rnoditicarii solutiei tehnice. Se lucreaza la
refacerea acestei docurnentatii.

• Realizarea proiectullJi "Sistemul zonal de colectare a deseurilor
si depozitare temporara a acestora".
y

Prin Planul Judetean de Gestionare a De§eurilor pentru judetu!
Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 23 din 27
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februarie 2007, a fost prop usa 0 dezvoltare a sistemului de gestionare a
deseurilor In judeful Valcea prin crearea a zece sisteme zonale de
colectare selective a deseurilor.
Pentru patru dintre aceste sisteme zonale, aprobate spre finantare din
fonduri externe nerambursabile prin programul PHARE 2004 COEZ/UNE
ECONOM/cA $/ SOC/ALA componenta Schema de tnvestitii pentru
Proiecte Mici de Gestionare a De$eurilor (Faza extinsa) investitiile
prop use vizeaza si construirea de stan: de depozitare ternporara a
deseurilor care sa deserveasca rocahtatile arondate dupa cum urmeaza:
- pentru Brezoi: Proiectul tehnic a fost predat l?i avizat de Asistenta
Tehnica. in data de 19.02.2008 s-a realizat achizitia publica de lucrari, iar
In data de 07.03.2008 a avut loc ucltaua pentru achizitia publica de bunuri.
- pentru Balcesti: Proiectul tehnic a fost avizat de catre asistenta tehnica.
I~ data de 14.01.2008 a avut toe licitatia publica pentru achizitia de lucran.
In data de 21.01.2008 a avut loc achizitia publica de bunuri pentru
container modular cu funcfiunea de vestiar l?i grup sanitar l?i container
!:ll0dular cu tunctiunea de birou l?i magazie.
In data de 15.02.2008 a fost desemnat dirigintele de santier pentru
supravegherea lucrarilor de constructii.
In data de 03.03.2008 a avut loc licitatia pentru achizitia publica de bunuri,
respectiv, vehicule pentru colectarea l?i transportul deseurilor menajere,
iar In data de 12.03.2008 a avut loc licitatia pentru achizitia publica de
bunuri, respectiv, containere pentru deseun (Utilaje echipamente
tehnologice l?i functionale cu l?i fara montaj.
- pentru Fartatesti: comunele Arnarasu, Copaceni, Creteni, Fartatesti,
Gusoeni, t.adestl, Lapusata, Lunqesti, Maciuca, Madulari, Mitrofani,
Roesti, Rosiile, Stanesti, Susani, Sutesti, Tetoiu l?i Valea Mare; Proiectul
tehnic a fost avizat de cafre asistenta tehruca. in data de 28.01.2008 a
avut loc licitatia publica pentru achizitia de bunuri, respectiv, container
modular cu tuncfiunea de vestiar l?i grup sanitar l?i container modular cu
tunctiunea de birou si magazie, iar In data de 29.01.2008 a avut ticitatia
publica pentru achizitia de iucran.
In data de 10.03.2008 a avut loc licitatia publica pentru achizitia de
bunuri, respectiv, containere pentru deseun, iar in data de 25.03.2008 a
avut loc licitafia publica pentru achizitia de bunuri, respectiv, vehicule
pentru colectarea l?i transportul deseurilor menajere.
- pentru Galicea: comunele Danlcei, Draqoesti, Milcoiu, Nicolae Balcescu,
Olanu l?i stouestt Proiectul tehnic a fost avizat de catre asistenta tehnica. in
data de 12.02.2008 a avut loc hcitatia publica pentru achizitia de lucrari.
- pentru Daesti: orasele Baile Olanesti, Calimanel?ti l?i Ocnele Mari, l?i
comunele Berislavesti, Budesti, Bujoreni, Daesti, Golesti, Muereasca,
Paul?el?ti Maglal?i, Runcu, Salatrucet s' Vladel?ti; ; a fost semnat contractu I
de tinantare nerarnbursabila, obiectul proiectului fiind elaborarea de studiu
de fezabilitate l?i studii conexe.
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- pentru Francesti: orasele Babeni ~i Baile Govora ~i comunele Barbatest],
Bunesti, Francesti, Mihae~ti, Pausesti, Pietrari, Stoenesti ~i Tornsaru; a fost
semnat contractul de finantare nerambursebita, obiectul proiectului fiind
elaborarea de studiu de fezabilitate ~i studii conexe. Proiectul nu a mai fost
finantat prin Programul Phare 2005 deoarece, In urma alocaru fondurilor pe
cele 5 regiuni de dezvoltare, fondurile alocate pentru Regiunea S-V Oltenia
au fost insuficiente pentru finantarea acestor proiecte. Pentru a veni In
sprijinul autorltatnlor publice locale, prin Hotararea Consiliului Jucetean
vatcea a fost repartizata suma de 20.000 euro In baza art. 33, alin.3, lit.b
potrivit caruia "prin hotarare a consiliului judstean, pentru sustinerea
programelor de dezvoltare locala se repartizeaza sumele defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale".
Resursele financiare alocate vor fi folosite pentru realizarea studiului de
fezabilitate ~i a studiilor conexe, licitatia publica de servicii destasurandu-se
In data de 25.02.2008
- pentru lone§ti: comunele Glavile, lonesti, oriesu, Pesceana, Popesti,
Prundeni, Scundu, $irineasa, Stetanesf ~i Volcesti: ; a fost semnat
contractul de flnantare neramoursaoila, obiectul proiectului fiind elaborarea
de studiu de fezabilitate ~i studii conexe. Proiectul nu a mai fost finantat prin
Programul Phare 2005 deoarece, In urma alocani fondurilor pe cele 5
reqiuru de dezvoltare, fondurile alocate pentru Regiunea S-V Oltenia au fost
insuficiente pentru finantarea acestor proiecte.. Pentru a veni In sprijinul
autontatluor publice locale, prin Hotararea Consiliului .Judetean Valcea a fost
repartizata suma de 20.000 euro In baza art. 33, alin.3, lit.b potrivit caruia
"prin hotarare a consiliului judetean, pentru susfinerea programelor de
dezvoltare locala se repartizeaza sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale". Resursele financiare
alocate vor fi folosite pentru realizarea studiului de fezabilitate ~i a studiilor
conexe, licitatia publica de servicii destasurandu-se In data de 20.02.2008
- pentru Maldaresti: orasele Berbesti ~i Horezu, ~i comunele Alunu,
Cernlsoara, Costestt, Maldare~ti, Matee~ti, Otesani, Slatioara, Stroesti ~i
Vaideeni. ; a fost semnat contractu I de finantare neramoursabila, obiectul
proiectului fiind elaborarea de studiu de fezabilitate ~i studii conexe. Se
preqateste documentafia pentru lansarea licitatiei publice de achizitie de
servicii - studiu de fezabilitate ~i studii conexe.
Deoarece prin Strategia Nationala de Gestionare a De~eurilor, aprobata
prin Hotararea de Guvem nr. 1470/2004, este aprobata construirea a doua
depozite ecoloqice, judetu' Valcea a depus spre nnantare din fonduri externe
nerambursabile pe programul PHARE 2005 COEZIUNE ECONOMICA $1
SOCIALA componenta Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru
Pregatirea de Proiecte in domeniul Protectiei Mediului un proiect al carui
studiu de fezabilitate va stabili tocafia depozitului ecologic jucetean: orasut
Draqasani sau comuns Roesti
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Aceste proiecte au fost aprobate spre fmantare, s-au semnat contractele de
finantare ~i urmeaza a se lansa procedura de achizitli pentru desemnarea
executantului studiului de fezabilitate.

• Realizarea unui sistem integrat de alimentare cu apa si de
canalizare in iudetul Valcea
~

Prin programul PHARE 2005, judetul valcea a depus spre finantare
din fonduri exteme nerambursabile proiecte prin care se vor realiza
studii de fezabilitate privind un sistem integrat de alimentare cu apa ~i
de canalizare dupa cum urmeaza:
-Sistem integrat de alimentare cu apa si canalizare In localitatea
Balce$ti; a fost semnat contractul de finantare nerarnbursabila,
obiectul proiectului fiind elaborarea de studiu de fezabilitate ~i studii
conexe. A fost lansata Iicitatia publica pentru achizitia de servicii studiu
de fezabilitate ~i studii conexe.

- Sistem integrat de alimentare cu apa ~i canalizare In localitatea
Cerni$oara; a fost sernnat contractul de finantare nerarnbursabila, obiectul
proiectului fiind elaborarea de studiu de fezabilitate ~i studii conexe.
Proiectul nu a mai fost finantat prin Programul Phare 2005 deoarece, In
urma alocaru fondurilor pe cele 5 regiuni de dezvoltare, fondurile alocate
pentru Regiunea S-V Oltenia au fost insuficiente pentru finantarea acestor
proiecte. Pentru a veni In sprijinul autoritatiilor publice locale, prin Hotararea
Consiliului Judetean vatcea a fost repartizata suma de 20.000 euro In baza
art. 33, alin.3, lit.b potrivit caruia "prin hotarare a consiliului judetean, pentru
susnnerea programelor de dezvoltare locala se repartizeaza sumele
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea
bugetelor locale". A fost lansata iicitatia publica pentru achizitia de servicii
studiu de fezabilitate ~i studii conexe.
-Sistem fiind integrat de alimentare cu apa ~i canalizare In localitatea
Copaceni; a fost semnat contractul de nnantare nerambursabtla, obiectul
proiectului elaborarea de studiu de fezabilitate ~i studii conexe. Proiectul nu
a mai fost finantat prin Programul Phare 2005 deoarece, In urma alocaril
fondurilor pe cele 5 regiuni de dezvoltare, fondurile alocate pentru Regiunea
S-V Oltenia au fost insuficiente pentru finantarea acestor proiecte .. Pentru a
veni In sprijinul autoritanilor publice locale, pnn Hotararea Consiliului
Judetean valcea a fost repartizata suma de 20.000 euro In baza art. 33,
alin.3, lit.b potrivit caruia "prin hotarare a consiliului judetean, pentru
sustinerea programelor de dezvoltare locala se repartizeaza sumele
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea
bugetelor locale". A fost lansata licitatia publica pentru achzitia de servicii
studiu de fezabilitate ~i studii conexe.
-Sistem integrat de alimentare cu apa
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canalizare In localitatea Runcu; a

fost semnat contractul de finantare nerarnbursabila, obiectul proiectului fiind
elaborarea de studiu de fezabilitate l?i studii conexe. Proiectul nu a mai fost
finantat prin Programul Phare 2005 deoarece, ln urma alocarii fondurilor pe
cele 5 regiuni de dezvoltare, fondurile alocate pentru Regiunea S-V Oltenia
au fost insuficiente pentru finantarea acestor proiecte. . Pentru a veni In
sprijinul autontatillor publice locale, prin Hotararea Consiliului Judetean
Valcea a fost repartizata suma de 20.000 eura ln baza art. 33, alin.3, lit.b
potrivit canna "prin notarare a consiliului judetean, pentru sustinerea
programelor de dezvoltare locala se repartizeaza sumele defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale". A
fost lansata ticitatia publica pentru achizitia de servicii studiu de fezabilitate
l?i studii conexe.
- Sistem integrat de alimentare cu apa l?i canalizare ln localitatea Mateesti;
a fost semnat contractuI de finantare nerarnbursabila, obiectul proiectului
fiind elaborarea de studiu de fezabilitate l?i studii conexe. Proiectul nu a mai
fost finantat prin Programul Phare 2005 deoarece, ln urma alocarii fondurilor
pe cele 5 regiuni de dezvoltare, fondurile alocate pentru Regiunea S-V
Oltenia au fost insuficiente pentru finantarea acestor proiecte. . Pentru a
veni tn sprijinul autoritatiilor publice locale, prin Hotararea Consiliului
Judetean Valcea a fost repartizata suma de 20.000 euro In baza art. 33,
alin.3, lit.b potrivit caruia "prin hotarare a consiliului judetean, pentru
sustinerea programelor de dezvoltare tocala se repartizeaza sumele
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea
bugetelor locale". A fost Iansata licrtatia publica pentru achizitia de servicii
studiu de fezabilitate l?i studii conexe.
- Sistem integrat de alimentare cu apa l?i canalizare In localitatea
Orlesti; a fost semnat contractu I de tmantare nerarnbursabila, obiectul
proiectului fiind elaborarea de studiu de fezabilitate l?i studii conexe. A
fost lansata licitatia publica pentru achizitia de servicii studiu de
fezabilitate l?i studii conexe.
- Sistem integrat de alimentare cu apa l?i canalizare In localitatea Otesani; a
fost semnat contractul de finantare nerarnbursabua, obiectul proiectului fiind
elaborarea de studiu de fezabilitate l?i studii conexe. Proiectul nu a mai fost
finantat prin Programul Phare 2005 deoarece, ln urma alocarf fondurilor pe
cele 5 regiuni de dezvoltare, fondurile alocate pentru Regiunea S-V Oltenia
au fost insuficiente pentru finantarea acestor proiecte, . Pentru a veni ln
sprijinul autorttatiilor publice locale, prin Hotararea Consiliului Judetean
valcea a fost repartizata suma de 20.000 euro ln baza art. 33, alin.3, lit.b
potrivit caruia "prin hotarare a consiliului judetean, pentru sustinerea
programelor de dezvoltare locala se repartizeaza sumele defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale". A
fost lansata ticrtatia publica pentru achizitia de servicii studiu de fezabilitate
l?i studii conexe.
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- Sistern integrat de alimentare cu apa ~i canalizare in localitatea Tomsani;
a fost semnat contractu I de finantare nerarnbursabila, obiectul proiectului
fiind elaborarea de studiu de fezabilitate ~i studii conexe. Proiectul nu a mai
fost finantat prin Programul Phare 2005 deoarece, in urma alocarti fondurilor
pe cele 5 regiuni de dezvoltare, fondurile alocate pentru Regiunea S-V
Oltenia au fost insuficiente pentru finantarea acestor proiecte.. Pentru a
veni in spriiinul autoritatiilor publice locale, prin Hotararea Consiliului
Judetean valcea a fost repartizata suma de 20.000 euro in baza art. 33,
alin.3, lit.b potrivit caruia "prin hotarare a consiliului judetean, pentru
sustmerea programelor de dezvoltare tocala se repartizeaza sumele
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea
bugetelor locale". A fost lansata licitatia publica pentru achizitia de servicii
studiu de fezabilitate ~i studii conexe.
- Sistem integrat de alimentare cu apa ~i canalizare in localitatea Zatreni; a
fost semnat contractul de finantare nerarnbursabila, obiectul proiectului fiind
elaborarea de studiu de fezabilitate ~i studii conexe. Proiectul nu a mai fost
finantat prin Programul Phare 2005 deoarece, in urma a'ocarii fondurilor pe
cele 5 regiuni de dezvoltare, fondurile alocate pentru Regiunea S-V Oltenia
au fost insuficiente pentru finantarea acestor proiecte. . Pentru a veni in
sprijinul autoritatiilor publice locale, prin Hotararea Consiliului Judetean
valcea a fost repartizata suma de 20.000 euro in baza art. 33, alin.3, lit.b
potrivit caruia "prin hotarare a consiliului judetean, pentru sustinerea
programelor de dezvoltare locala se repartizeaza sumele defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale". A
fost lansata licitatia publica pentru achizitia de servicii studiu de fezabilitate
~i studii conexe.
- Sistem integrat de alimentare cu apa ~i canalizare in localitatea
Fauresti; a fost semnat contractul de finantare nerarnbursabila,
obiectul proiectului fiind elaborarea de studiu de fezabilitate ~i studii
conexe. A fost iansata licitatia publica pentru achizltia de servicii studiu
de fezabilitate ~i studii conexe.

• Constructia de noi microhidrocentrale in iudetul Valcea.
)i>

Presedintele Consiliului Judetean Valcea a continuat dernersurile in
vederea
identificarii
sclutiilor
privind
realizarea
de
noi
rnicrohidrocentrale in judetul Valcea. S-au stabilit 9 posibile
amplasarnente. In cazul rnicrohidrocentralei de pe aductiunea de la
Cheia, a fost elaborat studiul de fezabilitate care a fost predat
beneficiarului, SC Apavil SA. AC3St studiu a fost prezentat conducerii
consiliului judetean ~i se refera la realizarea unei centrale
hidroelectrice de mica putere pe aductiunea de apa rnentionata care ar
unna sa produca 3500 MW/~I anual. Docurnentatia privind realizarea
acestei microhidrocentrale a fost aprobat de CTE. S-a intervenit la
Aqentia Rornana pentru Conservarea Energiei pentru asigurarea
coflnantarn in procent de 30% din suma totala a investitiei care se
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ridica la 450 000 euro. Avanc In vedere faptul ca Aqentia Romana
pentru Conservarea Energiei nu mai asigura finantari pentru
asemenea mvestitii, Droiectul va fi Dromovat De Fondul pentru Mediu.
Consiliile locale ale oraselor Horezu ~i Baile Olanesti precum ~i eel al
comunei Alunu au emis hotararile privind acordul de Incheiere a unui
parteneriat public privat pentru realizarea de microhidrocentrale. S-au
aprobat fondurile necesare elaborani
Proiectului Tehnic pentru
microhidrocentrala ce urmeaza a se realiza pe aductlunea de la Cheia.
Oocurnentafia va fi depusa apoi la Administratia Fondului pentru Mediu
pentru analiza ~i aprobarea a 60% din valoarea proiectului, suma ce va
fi alocata din Fondul pentru Mediu. S-a solicitat, totodata, ca SC
Hidroelectrica SA Bucuresti sa transfere cu titlu gratuit cele doua
microhidrocentrale existente pe aouctune de apa a orasului Horezu
precum ~i pe cea existenta pe aductiune de apa a orasului Baile
Olanesti.

• Amenajarea corespunzatoare a punctelor principale de intrare in
judetul Valcea
~

Presedmtete Consiliului .Judetean vaicea a solicitat amenajarea
corespunzatoare a intrarilor principale In judet, inclusiv prin realizarea
unor panouri de informare asupra unor obiective de interes pentru
vizitatorii judetului nostru. Aceste reallzan sunt necesare ~i datorita
faptului ca potennalul turistic deosebit al judetului nostru nu este
suficient de bine cunoscut ~i popularizat. S-a semnat contractul cu
firma S.C. GRAFIS ART SRL Reghin, care a castiqat llcitatia pentru
executa panourilor de informare turistica. Pana In prezent au fost
realizate panourile pentru punctele de intrare In judetul Valcea din
localitatile Caineni, Milcoiu, Draga~ani ~i Slatioara. La Slatioara ~i
Draga~ani s-a realizat ~i i1uminarea acestora, urmano sa se realizeze
~i la Caineni ~i Milcoiu. Se analizeaza totodata modalltatite de
amplasare a unor panouri de infonnare la lntrarite In judetul Valcea de
la t.alosu ~i Balce~ti.

• Realizarea Master-Planului pentru apa in judetul Valcea
);- Presedmtele Consiliului Jucetean valcaa considera ca se impune 0
noua abordare a problernei qestlonarii resurselor de apa In judeurl
nostru susnnano necesitatea unei strategii de perspective In acest
domeniu. Primii pasi In directia arnmtlta au fost reatizati prin trecerea
la realizarea Master Planului pentru apa In judetul Valcea. Au continuat
Intalnirile de analiza cu reprezentanni societatli "ILF Berantende
Ingenieure" din Austria, ca~tigatoare§3 licitatiei pentru realizarea Master
Planului pe apa In judetul nostru. In prezent, firma ILF Berantende
Ingenieure realizeaza 0 documentare privind apa potabila ~i apa uzata
din judetul nostru, actiune In care este sprijinita de specialistii
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consiliului judetean. Luni, 3 decembrie 2007, specialistii Consiliului
Judetean Valcea au prezentat, la Ministerul Mediului ~i Dezvoltarii
Durabile, stadiul desfasurarii procesului de aducere la nivelul prevazut
de directivele U.E. privind sistemul de apa ~i canalizare In judetul
valcea. A fost stabilit un program cu termene pentru realizarea
conditii'or care sa permita accesarea fondurilor europene. In data de
21.01.2008, la sediul Consiliului Judetean Valcea, a avut loc 0 noua
intalnire a conducerii consiliului judetean ~i a specialistilor acestei
institutii cu reprezentantii societatii "ILF Berantende Ingenieure" din
Austria. Acestia din urrna au solicitat cinci propuneri de proiecte de
mvestitii In domeniul apei ~i apei uzate. Dupa realizarea Master
Planului se va trece la elaborarea studiului de fezabilitate In vederea
finantaru, pe Fonduri Structurale, a lucrarilor propuse lncepand cu
aceea stabllita ca prioritara. In luna februarie, 2008, a fost finalizat
Master Planul. Urrneaza sa fie finalizat studiul de fezabilitate pentru
lucrarea stabihta ca fiind pnoritara, a carei valoare trebuie sa fie de cca
40 milioane euro.
Aceste obiective
se vor afla ~i In perioda urrnatoare In atentia
Presedintelui Consiliului Judetean Valcea.

Du
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