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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDETEAN
VÂLCEA
,

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea concesionării unor bunuri
apartinând domeniului public al judetului Vâlcea, Societătii Comerciale CET
,
GOVORA S.A.RAMNICU VÂLCEA '

Consiliul Judeţean Vâlcea, Întrunit În şedinţa din data de
2008, la care
participă un număr de ... consilieri judeţeni din numărul total de 33 În funcţie;
Având În vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea,
Înregistrată la nr.3424 din 14 martie 2008;
Luând În considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, Înregistrat la
nr.3425 din 14 martie 2008, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(4) lit."a" din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 59
alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr. 22/2007;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOT Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă concesionarea, pe o perioadă de 20 de ani, a unor bunuri aflate În
domeniul public al judeţului Vâlcea, Societăţii Comerciale CET GOVORA S.A. Râmnicu
Vâlcea, după cum urmează:
a) Conductă reţea primară de transport apă fierbinte, În soluţie conductă preizolată
amplasament Râmnicu Vâlcea;
b) Conductă reţea primară de transport apă fierbinte prin cimentare interioară
conducte Dn 600 mm, zona Gării-Râmnicu Vâlcea, lungime traseu 2x515m ;
c) Instalaţie pentru preluarea, stocarea, condiţionarea, transportul, utilizarea şi
depozitarea cenuşii şi a produselor de desulfurare de la S.C. CET Govora S.A. - Siloz de
cenuşă 300 t (360 mc) .
Art.2(1) Datele de identificare şi valoarea minimă a redevenţei lunare pentru
bunurile care se concesionează sunt prevăzute În anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Plata redevenţei se datorează Începând cu data concesiunii.

Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie,
prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice, Direcţiei Administraţie Locală şi Societăţii Comerciale
CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, În vederea aducerii la Îndeplinire a prevederilor ei, şi
va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consilului Judeţean Vâlcea şi În Monitorul Oficial
al Judeţului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor 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 ... voturi pentru,
voturi Împotrivă şi ... abţineri.
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN VÂLCEA NR
Nr.

Denumirea bunului

crt.
1
1

2
Conductă reţea primară

de transport apă fierbinte, În
amplasament Râmnicu
Vâlcea
Conductă reţea primară de transport apă fierbinte prin
cimentare interioară conducte Dn 600 mm, zona GăriiRâmnicu Vâlcea, lungime traseu 2x515 m
Instalaţie pentru preluarea, stocarea, condiţionarea,
transportul, utilizarea şi depozitarea cenuşii şi a
produselor de desulfurare de la S.C. CET GOVORA
S.A. - Siloz de cenuşă 300 to (360mc)

Anul
PIF
3
2007

Valoare de
inventar(lei)

DIN

2008

Redevenţa lunară

lei/euro

4

5

1032475,60

4302/1183

2007

881344,75

3730/1025

2007

516549,16

2257/620

soluţie conductă nouă preizolată

2

3

PREŞ~E'

Dumitru\ Buşe

""\

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
Nr.3424 din 14.03.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind concesionarea unor bunuri aparţinând domeniului
public al judeţului Vâlcea, Societăţii Comerciale CET GOVORA S.A. RÂMNICU-VÂLCEA
hotărâre alăturat,

se propune concesionarea bunurilor: "Reabilitare
de transport apă fierbinte, În soluţie conductă nouă preizolată
amplasament Râmnicu Vâlcea", "Modernizare şi reabilitare conductă reţea primară de
transport apă fierbinte prin cimentare interioară conducte Dn 600 mm, zona Gării 
Râmnicu Vâlcea, lungime traseu 2x515 m ", precum şi "Instalaţie pentru preluarea,
stocarea, condiţionarea, transportul, utilizarea şi depozitarea cenuşii şi a produselor de
desulfurare de la S.C. CET GOVORA S.A. - Siloz de cenuşă 300 t (360mc)", Societăţii
Comerciale CET GOVORA S.A. RÂMNICU-V ÂLCEA, conform anexei nr.1.
Potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.1005/2002 privind transferul cu
titlu gratuit, al pachetului integral de acţiuni al Societăţii Comerciale CET Govora -S.A
Râmnicu -Vâlcea, În proprietatea privată a judeţului Vâlcea şi În administrarea Consiliului
Judeţean Vâlcea, "Capitalul social al Societăţii Comerciale CET Govora S.A. Râmnicu
Vâlcea este deţinut de judeţul Vâlcea În calitate de acţionar unic, care Îşi exercită toate
drepturile ce decurg din calitatea de acţionar prin Consiliul Judeţean Vâlcea".
Având În vedere că aceste bunuri fac parte din sistemul centralizat de producere şi
distribuţie a energiei termice a municipiului Râmnicu-Vâlcea, propunem concesionarea acestor
bunuri Societăţii Comerciale CET GOVORA S.A Râmnicu-Vâlcea pe o perioadă de 20 de
ani.
Prin proiectul de

conductă reţea primară

Prin adresa nr. 1264 din 31.01.2008 Societatea Comercială - CET GOVORA S.A. a
solicitat Consiliului Judeţean Vâlcea Înregistrarea În inventarul bunurilor aparţinând domeniului
public al judeţului Vâlcea a următoarelor fonduri fixe rezultate din finalizarea obiectivelor de
investiţii aferente:
1.Reabilitare reţea primară de transport apă fierbinte - Înlocuire tronsoane conductă
reţea primară de transport apă fierbinte, În soluţie conductă nouă, preizolată, amplasament
Râmnicu - Vâlcea", având valoarea de Înregistrare de 1.032.475,60 lei, În baza procesului 
verbal de recepţie a punerii În funcţiune nr.261 din 28.12.2007;
2."Modernizare şi reabilitare conductă reţea primară de transport apă fierbinte prin
cimentare interioară conducte Dn 600 mm , zona Gării -Râmnicu Vâlcea, lungime traseu
2x515 m , valoare de Înregistrare -881.344,75 lei, În baza procesului -verbal de recepţie a
punerii În funcţiune nr.254 din 2.11.2007;
Comisia numită În baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.374/2007, a stabilit valoarea minimă a redevenţei pentru fondul fix "Reabilitare reţea
primară de transport apă fierbinte - Înlocuire tronsoane conductă reţea primară de transport
apă fierbinte, În soluţie conductă nouă, preizolată , amplasament Râmnicu -Vâlcea" la 4302
Iei/lună, respectiv 1183 euro/lună la cursul din 19.02.2008 de 3,6379/1 euro, iar pentru
"Modernizare şi reabilitare conductă reţea primară de transport apă fierbinte prin cimentare
interioară conducte Dn 600 mm , zona Gării -Râmnicu Vâlcea, lungime traseu 2x515 m" la
3730 Iei/lună, respectiv 1025 euro/lună la cursul din 19.02.2008 de 3,6379/1euro.
De asemenea prin adresa nr. 10774 din 16.08.2007 Societatea Comercială- CET
GOVORA S.A. a solicitat Consiliului Judeţean Vâlcea Înregistrarea În inventarul bunurilor
aparţinând domeniului public al judeţului Vâlcea a următorului fond fix rezultat din finalizarea

obiectivului de investiţii aferent: "Instalaţie pentru preluarea, stocarea, condiţionarea,
transportul, utilizarea şi depozitarea cenuşii şi a produselor de desulfurare de la S.C. CET
GOVORA S.A. - Siloz de cenuşă 300 t (360mc)".
Prin Hotărârea Consiliului Judetean Vâlcea nr.155 din 27.09.2007, inventarul bunurilor
aparţinând domeniului public al judeţului Vâlcea a fost completat cu fondul fix menţionat mai
sus.
Comisia numită În baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.374/2007, a stabilit valoarea minimă a redevenţei la 2257 Iei/lună, respectiv 620 eurollună
la cursul din 19.02.2008 de 3,6379/1euro.
În aceste condiţii, concesionarea bunurilor la care am făcut referire este În
conformitate cu prevederile art.59 alin (1) din Ordonanţa nr.54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică care prevede că "bunurile
proprietate publică pot fi concesionate prin atribuire directă companiilor naţionale, societăţilor
comerciale aflate În subordinea, sub autoritatea sau În coordonarea entităţi lor prevăzute la
art.5 (consiliile judeţene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau
instituţiile publice de interes local , În calitate de concendent), care au fost Înfiinţate prin
reorganizarea regiilor autonome care au ca obiect principal de activitate gestionarea,
Întreţinerea, repararea şi dezvoltarea respectivelor bunuri, dar numai până la finalizarea
privatizării acestora.
Având În vedere aspectele prezentate, propunem aprobarea concesionării bunurilor
respective pe o perioadă de 20 de ani.
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RAPORT DE SPECIALITAT ~ "v ~~). ~
la proiectul de hotărâre privind concesionarea unor bunu'ăparţinând domeniului
public al judeţului Vâlcea, Societăţii Comerciale CET GOVORA S.A. RÂMNICU-VÂLCEA

Prin proiectul de hotărâre alăturat se propune concesionarea unor bunuri aparţinând
domeniului public al judeţului Vâlcea, Societăţii Comerciale CET GOVORA S.A. RÂMNICU
VÂLCEA, conform anexei nr.t
Comisia numită În baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.374/2007, a stabilit valoarea minimă a redevenţei pentru fondul fix "Reabilitare reţea
primară de transport apă fierbinte -Înlocuire tronsoane conductă reţea primară de transport
apă fierbinte, În soluţie conductă nouă, preizolată , amplasament Râmnicu -Vâlcea" la 4302
Iei/lună, respectiv 1183 euro/lună la cursul din 19.02.2008 de 3,6379/1euro, iar pentru
"Modernizare şi reabilitare conductă reţea primară de transport apă fierbinte prin cimentare
interioară conducte Dn 600 mm , zona Gării -Râmnicu Vâlcea, lungime traseu 2x515 m" la
3730 Iei/lună, respectiv 1025 euro/lună la cursul din 19.02.2008 de 3,6379/1euro.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.155 din 27.09.2007, inventarul bunurilor
aparţinând domeniului public al judeţului Vâlcea a fost completat cu fondul fix
"Instalaţie
pentru preluarea, stocarea, condiţionarea, transportul, utilizarea şi depozitarea cenuşii şi a
produselor de desulfurare de la S.C. CET GOVORA S.A. - Siloz de cenuşă 300 to (360mc)".
Având În vedere că acest fond fix face parte din sistemul centralizat de producere a
energiei termice, propunem
concesionarea acestui bun Societăţii Comerciale CET
GOVORA S.A Râmnicu-Vâlcea pe o perioadă de 20 de ani.
În aceste conditii, concesionarea bunului la care am făcut referire este În
conformitate cu prevederile art.59 alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.
Comisia numită În baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.374/2007, a stabilit valoarea minimă a redevenţei la 2257 Iei/lună, respectiv 620 euro/lună
la cursul din 19.02.2008 de 3,6379/1euro.
Propunerea privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.103/1999 , cu modificările şi completările ulterioare este În conformitate cu prevederile art.
120 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale art.3 alin.(3) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
Având În vedere considerentele prezentate, propunem aprobarea proiectului de
hotărâre, În forma iniţială.
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