CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

PROCES VERBAL
încheiat la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea
din data de 30 noiembrie 2009, ora 900

Dl.Cîlea - Doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni, stimaţi invitaţi, bună
ziua şi bine aţi venit la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea,
convocată astăzi 30 noiembrie 2009, ora 900. Sunt prezenţi 30 consilieri
judeţeni, absentează motivat domnii consilieri judeţeni Rădulescu Constantin
şi Persu Dumitru, deci Consiliul judeţean este legal întrunit. La şedinţă
participă, ca invitaţi, domnul Ilie Amuzan – Primar al Oraşului Călimăneşti;
domnul Ion Stancu – Profesor Universitar Doctor, Universitatea din Craiova,
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor; domnul Ion Cocleţ –
director termoficare S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea; Domnul Emilian
Iusuf – Primar al Comunei Drăgoeşti; Domnul Florian Vătafu - Primar al
Comunei Voiceşti. De asemenea, reprezentanţi ai unor instituţii publice,
conducători ai unor societăţi comerciale, ai unor instituţii şi servicii publice de
sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea, funcţionari din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului judeţean şi reprezentanţi ai presei cărora le
mulţumim pentru participarea la această şedinţă. Pe ordinea de zi au fost
înscrise următoarele materiale: 17 proiecte de hotărâri; 1 proces – verbal,
cel al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 30
octombrie 2009; o informare, privind activitatea desfăşurată de Preşedintele
Consiliului Judeţean Vâlcea între cele două şedinţe ordinare ale Consiliului
Judeţean Vâlcea şi punctul “Diverse”. Dacă sunt observaţii privind ordinea de
zi? – Nu. Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi. Cine
este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? - Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate ordinea de zi.
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Dl.Cîlea - Înainte de a trece la discutarea materialelor de pe ordinea de
zi, care v-a fost comunicată dumneavoastră, vă fac cunoscut că, potrivit
prevederilor art.46, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.77 din
Legea privind Statutul aleşilor locali, nr.393/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, consilierul judeţean nu poate lua parte la deliberarea şi
adoptarea de hotărâri dacă, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până
la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial, respectiv are un
interes personal în problema supusă dezbaterii.
PUNCTUL 1
Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
Judeţean Vâlcea din data de 30 octombrie 2009
Dl.Cîlea - Dacă sunt observaţii privind cele consemnate în procesulverbal? - Nu. Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră procesul-verbal al
şedinţei ordinare din data de 30 octombrie 2009 a Consiliului Judeţean
Vâlcea. Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? - Nu.
Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 1 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 2
Informare privind activitatea desfăşurată de Preşedintele
Consiliului Judeţean Vâlcea între cele două şedinţe ordinare ale
Consiliului Judeţean Vâlcea
Dl.Cîlea – Dacă sunt observaţii? – Da.
Dl.Fiera – Domnule preşedinte, urmare pierderii licitaţiei organizată
pentru realizarea drumului care a fost finanţat prin credit, am solicitat în
şedinţa din luna august un raport care să stabilească, în detaliu, cauzele care
au dus la pierderea ei.
Dl.Cîlea – Este vorba despre DJ 651 B Bălceşti – Goruneşti.
Dl.Fiera – Exact şi, dacă se poate, eventualii responsabili. La ora
actuală, Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea, se află întro situaţie extrem de gravă, mai mult de jumătate din personal este în şomaj,
astfel încât, solicit pentru luna decembrie să ataşaţi raportului dumneavoastră
şi un raport concret care să stabilească ce s-a întâmplat cu acea licitaţie. Vă
mulţumesc!
Dl.Cîlea – Analiza a fost efectuată, dar într-adevăr nu am prezentat
raportul, pentru că sincer am considerat că este o ordine de zi foarte încărcată
şi l-am lăsat pentru luna decembrie.
Dl.Fiera – Este în regulă, domnule preşedinte.
Dl.Cîlea – Vă mulţumesc frumos!
2

PUNCTUL 3
Proiect de hotărâre privind modificarea destinaţiei sumelor
repartizate unor unităţi administrativ - teritoriale prin Hotărârile
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.50 din 30 aprilie 2009 şi nr.87din 30 iunie
2009
Dl.Cîlea – Aţi luat la cunoştinţă, aţi analizat proiectul, aşa încât nu mai
intru în detalii. Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de
hotarâre prezentat. Dacă sunt observaţii? – Nu. Dacă nu, supun aprobării
dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru?
Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? - Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 3 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 4
Proiect de hotărâre privind majorarea Fondului de rezervă bugetară
la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi rectificarea
Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetelor unor instituţii publice
finanţate parţial din bugetul local, a Programului lucrărilor de întreţinere
şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene şi a bugetului veniturilor şi
cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, pe anul 2009
Dl.Cîlea – Principala problemă care priveşte acest proiect de hotărâre se
referă la majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului
Judeţean Vâlcea cu suma de 116,7 mii lei din disponibilităţile de credite
bugetare care nu mai sunt necesare până la sfârşitul anului şi alocarea acestei
sume Municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea acordării unui ajutor pentru
achitarea drepturilor de personal restante pentru salariaţii de la creşele şi
căminele de pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea. S-au făcut intervenţii de
către preşedinţii de sindicat, dar şi de către un grup de salariaţi de la creşe şi
grădiniţe, care ne-au rugat să-i ajutăm pentru că nu au resurse financiare cu
care să achite salariile pe două luni. Tot în acest proiect de hotărâre, ca să nu
mai intru în detalii, se prevăd şi unele realocări de fonduri de la un capitol
bugetar la altul. Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de
hotarâre prezentat. Dacă sunt observaţii? – Nu. Dacă nu, supun aprobării
dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru?
Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? - Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 4 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 5
Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului Unic nr.8 din 11
noiembrie 2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi
Urbanism, pentru documentaţia de urbanism ''Plan Urbanistic General al
Comunei Drăgoeşti, judeţul Vâlcea şi Regulament Local de Urbanism''
3

Dl.Cîlea - Primăria Comunei Drăgoeşti a solicitat avizul Comisiei Tehnice
de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, pentru documentaţia de urbanism:
„PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI DRĂGOEŞTI, JUDEŢUL
VÂLCEA ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM”. Comisia tehnică de
amenajare a teritoriului şi urbanism, a analizat documentaţia de urbanism şi a
emis aviz favorabil, pe care îl supunem deliberării şi aprobării Consiliului
Judeţean Vâlcea. Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de
hotarâre prezentat. Dacă sunt observaţii? – Nu. Dacă nu, supun aprobării
dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru?
Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? - Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 5 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului Unic nr.9 din 11
noiembrie 2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi
Urbanism, pentru documentaţia de urbanism '' Plan Urbanistic General
al comunei Voiceşti, judeţul Vâlcea şi Regulament Local de Urbanism''
Dl.Cîlea - Primăria Comunei Voiceşti a solicitat avizul Comisiei Tehnice
de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, pentru documentaţia de urbanism:
„PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI VOICEŞTI, JUDEŢUL
VÂLCEA ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM”. Comisia tehnică de
amenajare a teritoriului şi urbanism, a analizat documentaţia de urbanism şi a
emis aviz favorabil, pe care îl supunem deliberării şi aprobării Consiliului
Judeţean Vâlcea. Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de
hotarâre prezentat. Dacă sunt observaţii? – Nu. Dacă nu, supun aprobării
dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru?
Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? - Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 6 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 7
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice, pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare DJ 676 G, Zătreni
– DN 67 B - Olteţu - Săscioara – Budele – Nenciuleşti – Popeşti –
Măneasa - Ţepeşti (DJ 676), km. 9 + 500 - 11+ 000”, faza “Proiect tehnic”
Dl.Cîlea - În “Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2009, cu finanţare
parţială sau integrală de la buget”, aprobată prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.139 din 30 octombrie 2009 a fost aprobată proiectarea şi
execuţia lucrării: “Reabilitare DJ 676 G, Zătreni - DN 67 B - Olteţu - Săscioara
- Budele - Nenciuleşti - Popeşti - Măneasa - Ţepeşti (DJ 676), km.9+500 11+000”. Supunem aprobării Consiliului Judeţean Vâlcea, documentaţia
tehnico-economică, fazele: proiect tehnic, detalii de execuţie caiete de sarcini,
elaborată pentru obiectivul de investiţii propus. Comisiile de specialitate au
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avizat favorabil proiectul de hotarâre prezentat. Dacă sunt observaţii? – Nu.
Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma
prezentată. Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 7 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 8
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită
Arhiepiscopiei Râmnicului, a unor imobile care aparţin domeniului privat
al judeţului Vâlcea
Dl.Cîlea - Prin Decizia nr.2141 din 20.08.2009 a Comisiei speciale de
retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din
România s-a aprobat retrocedarea: Mănăstirii Mamu clădiri, respectiv: două
fântâni, adăpost porci, depozit carburanţi, trei şoproane combustibil şi pavilion
CIA. Episcopia Râmnicului a solicitat Consiliului Judeţean Vâlcea transferul cu
titlu gratuit şi al construcţiilor care nu au făcut obiectul deciziei de retrocedare
a Comisiei speciale de retrocedare, a unor bunuri imobile care au aparţinut
cultelor religioase din România, având în vedere că, în prezent, sunt
dezafectate, şi care ar putea fi întreţinute de Mănăstirea Mamu, pentru a nu se
degrada cu timpul şi care aparţin domeniului prival al Judeţului Vâlcea,
respectiv: garaj auto, wc, pichet incendiu, uscătorie, magazie bloc alimentar şi
împrejmuire sârmă. Prin proiectul de hotărâre alăturat se propune darea în
folosinţă gratuită, a construcţiilor menţionate mai sus, Arhiepiscopiei
Râmnicului, pe o perioada de 49 de ani. Comisiile de specialitate au avizat
favorabil proiectul de hotarâre prezentat. Dacă sunt observaţii? – Nu. Dacă nu,
supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? - Nu. Vă
mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 8 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 9
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.133 din 30 septembrie 2009, privind declararea de
interes public judeţean a unui imobil şi darea acestuia în administrarea
Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea
Dl.Cîlea - Urmare finalizării investiţiei „Amenajare, extindere şi
modernizare clădire cinematograf Modern pentru Teatrul Anton Pann Ramnicu
Vâlcea”, Consiliul Judeţean Vâlcea a intabulat obiectivul de investiţii
menţionat, la adresa Bulevardul Tudor Vladimirescu nr.24, aşa cum a fost
identificat Cinematograful Modern în Anexa la Hotărârea Guvernului
nr.1245/2002, prin care acesta a fost trecut în administrarea Consiliului
Judeţean Vâlcea. Ulterior intabulării imobilului, Teatrul Anton Pann a
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comunicat faptul că în Nomenclatorul stradal al Primăriei Municipiului Râmnicu
Vâlcea, imobilul figurează la adresa Bulevardul Tudor Vladimirescu nr.23. Prin
acest proiect de hotărâre se propune eliminarea acestor neconcordanţe, în
sensul ca imobilul să fie înregistrat la adresa Bulevardul Tudor Vladimirescu
nr.23. Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarâre
prezentat. Dacă sunt observaţii? – Nu. Dacă nu, supun aprobării
dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru?
Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? - Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 9 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 10
Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.96 din 30.06.2009 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Vâlcea.
Dl.Cîlea - Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.96 din
30.06.2009 s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, prin care s-a abrogat, în
totalitate, în mod eronat, Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.29 din
09.02.2005, în care se prevedea: exercitarea funcţiei publice de director de
către domnul Ilie Ciontu şi darea în administrarea Serviciului Public Comunitar
Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea a spaţiilor amplasate în imobilul
(fost sediu BNR) situat în Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Regina Maria
nr.6, judeţul Vâlcea. Prin proiectul de hotărâre prezentat la acest punct al
ordinii de zi, se propune menţinerea acestor prevederi. Comisiile de
specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarâre prezentat. Dacă sunt
observaţii? – Nu. Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de
hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se
abţine cineva? - Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 10 de pe ordinea de zi.
Punctul 11
Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului privind
reabilitarea sistemului de încălzire centralizată din Municipiul Râmnicu
Vâlcea.
Dl.Cîlea - Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) este unul
din cele 7 programe operaţionale elaborate în cadrul Obiectivului
“Convergenţă” pentru perioada de programare 2007 – 2013. Obiectivul global
al POS Mediu îl constituie: protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi
îmbunătăţirea standardelor de viaţă, urmărindu-se conformarea cu prevederile
acquis-ului de mediu. Proiectul “Retehnologizarea instalaţiilor de termoficare
urbană din S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea conformării
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la cerinţele de mediu”, depus în sesiunea de pre-selecţie de către Consiliul
Judeţean Vâlcea, acţionar unic al S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea şi
solicitant eligibil în cadrul Axei prioritare 3 pentru POS Mediu, vizând creşterea
calităţii serviciilor de termoficare aferente Municipiului Râmnicu Vâlcea, a fost
selectat printre proiectele primelor 5 oraşe care au depus aplicaţii în
concordanţă cu Axa menţionată. Prin intermediul asistenţei tehnice,
consultantul, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice, asigură: pregătirea
aplicaţiei de finanţare şi pregătirea documentelor suport (master plan, studiu
de fezabilitate/documentaţie de intervenţie, documente de licitaţie), în vederea
obţinerii finanţării prin POS Mediu. Master Planul (MP) pentru reabilitarea
sistemului de încǎlzire centralizatǎ în municipiul Râmnicu Vâlcea, acoperă
întregul sistem, respectiv: producţia, transportul şi distribuţia de energie
termicǎ, pe o perioadă de 20 ani. Scopul elaborǎrii Master Planului este de a
identifica şi a prioritiza necesitǎţile investiţionale, astfel încât să respecte – la
cel mai mic cost – conformarea cu Directivele UE din sectorul de mediu, luând
în considerare: suportabilitatea investiţiilor de către populaţie şi capacitatea
locală de implementare a proiectului. Deoarece investiţiile cuprinse în planul
pe termen lung au efecte diferite, investiţiile s-au prioritizat astfel încât într-o
primă etapă să fie realizate investiţiile cu cel mai mare impact pozitiv asupra
mediului şi eficienţei energetice, ţinându-se cont de: termenele de conformare
la cerinţele Directivelor relevante de mediu, suportabilitatea măsurilor propuse
şi capacitatea locală de implementare. Valoarea totală a proiectului este de
58,9 milioane euro la cuantumul de 4,3 lei/euro, rezultând o valoare de 253,27
milioane lei. Având în vedere cele prezentate, vă propun aprobarea proiectului
de hotărâre privind „Master Planul privind reabilitarea sistemului de încălzire
centralizată din Municipiul Râmnicu Vâlcea”. Comisiile de specialitate au
avizat favorabil proiectul de hotarâre prezentat. Dacă sunt observaţii? – Nu.
Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma
prezentată. Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 11 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 12
Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.89/30.06.2009, privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice, faza „Studiu de prefezabilitate”,
pentru obiectivul de investiţii „CENTRU NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI
PROMOVARE TURISTICĂ în judeţul Vâlcea”
Dl.Cîlea - Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică în judeţul
Vâlcea urmează a fi realizat prin amenajarea unei părţi din foaierul existent şi
extinderea clădirii Teatrului Anton Pann, respectiv varianta 2 din studiul de
fezabilitate realizat de S.C. Arhinet Plus S.R.L. În documentele depuse ca
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anexe ale cererii de finanţare a proiectului CENTRU NAŢIONAL DE
INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ în judeţul Vâlcea, Teatrul Anton
Pann apare la adresa Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 24, aşa după cum
este identificat Cinematograful Modern în Anexa la Hotărârea Guvernului
nr.1245/2002. Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism a
solicitat retransmiterea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 89/30.06.2009
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de
prefezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „CENTRU NAŢIONAL DE
INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ în judeţul Vâlcea”, în care să se
corecteze adresa imobilului Teatru Anton Pann, respectiv nr.23, în loc de
nr.24. Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarâre
prezentat. Dacă sunt observaţii? – Nu. Dacă nu, supun aprobării
dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru?
Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? - Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 12 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 13
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat
dintre judeţul Vâlcea, prin Consiliului Judeţean Vâlcea şi oraşul
Călimăneşti, prin Consiliul Local al oraşului Călimăneşti, în vederea
elaborării şi implementării proiectului „Modernizarea parcurilor balneare
din staţiunea Călimăneşti - Căciulata"
Dl.Cîlea - Programul Operaţional Regional (POR) implementează
elemente ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională, a Planului
Naţional de Dezvoltare (PND), contribuind, alături de celelalte Programe
Operaţionale (PO), la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare
Regională a PND şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv
diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi
media dezvoltării statelor membre ale Uniunii Europene. În vederea elaborării
şi implementării proiectului „Modernizarea parcurilor balneare din staţiunea
Călimăneşti - Căciulata", între Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea,
şi Oraşul Călimăneşti, prin Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti, se va
semna un Acord de Parteneriat, care va avea printre activităţile propuse,
următoarele: reabilitarea şi modernizarea infrastructurii turistice, activităţi de
publicitate şi informare şi activităţi de audit. Valoarea totală a proiectului este
de 25.518.959,59 lei, respectiv: valoarea eligibilă a proiectului - 20.394.027,00
lei; valoarea neeligibilă a proiectului - 5.124.932,59 lei, din care TVA în valoare
de 4.017.618,59 lei. Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de partener, va
asigura cheltuielile neeligibile în cuantum de 1.317.703,66 lei, din care:
cheltuielile neeligibile în cuantum de 1.107.314 şi TVA aferent cheltuielilor
neeligibile în valoare de 210.389,66 lei. Consiliul Local al oraşului Călimăneşti,
în calitate de Lider de proiect, va asigura: cofinanţarea de 2,05% din totalul
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cheltuielilor eligibile, respectiv 418.077,55 lei, TVA – ul aferent cheltuielilor
eligibile, respectiv 3.807.228,93 lei, în condiţiile rambursării/decontării
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale şi toate eventualele
depăşiri ale bugetului contractat, precum şi sustenabilitatea proiectului pe o
perioadă de minim 5 ani de la finalizarea acestuia. Comisiile de specialitate au
avizat favorabil proiectul de hotarâre prezentat. Dacă sunt observaţii? – Da.
Dl.Greere – Profit de faptul ca este în sală domnul primar Ilie Amuzan şi,
aş dori să-l întreb, dacă alături de cele două parcuri care sunt prinse în
proiect, a avut în vedere reabilitarea, modernizarea şi redarea pentru
agrement a fostului Ostrov. S-ar putea să-mi spună că nu, că este în
proprietatea Mănăstirii Ostrov, dar eu i-aş sugera să se continue acel proiect
de refacere a vegetaţiei forestiere care a fost cândva în acest parc Ostrov. Vă
mulţumesc!
DL.Cîlea – Îl rog pe domnul primar Amuzan să ne răspundă, dacă se
poate.
Dl.Amuzan – Nu aş putea să încep cu nu. Pot să vă spun numai că nu
este domeniul public, ci este domeniul privat al Mănăstirii Ostrov. Am făcut
destul de multe demersuri, am discutat cu Stareţul Mănăstirii Cozia şi Stareţa
de la Mănăstirea Ostrov şi, în perioada următoare, pot să vă prezint o
informare cu ceea ce cădem de acord pentru a putea reface vegetaţia
forestieră.
Dl.Cîlea – Eu cred că, chiar dacă este domeniul privat putem face un
parteneriat cu dumnealor şi să preluăm şi această zonă care trebuie refăcută.
Dl.Amuzan – Pentru un parteneriat public privat, până la ora actuală, nu
am putut să facem niciun demers legal, iar ceea ce se numeşte asociere în
participaţiune este de domeniul trecutului. Aştept să avem cadrul legislativ
pentru a putea face acest demers.
Dl.Cîlea – Vă mulţumesc! Dacă mai sunt observaţii? – Da.
Dna Moise – Aş dori să-l întreb şi eu pe domnul primar Amuzan, dacă
poate să asigure cofinanţarea acestor proiecte, din moment ce pentru Centrul
Expoziţional nu s-a putut face acest lucru.
Dl.Amuzan – Nu ştiu de ce spune, tocmai o localnică a oraşului
Călimăneşti, că nu s-a putut asigura acestă cofinanţare. Eu, din contră, ştiu că
s-a asigurat această cofinanţare, iar eu nu am cerut niciodată sau nu am
băgat mâna în buzunar la cineva să iau banii necesari pentru cofinanţare. Este
clar că proiectul merge şi, pentru orice proiect care se face pe raza oraşului
Călimăneşti, găsesc soluţia legală ca să putem realiza orice proiect.
Dna Moise – Aţi ocolit răspunsul, domnule primar! Eu v-am întrebat clar
...
Dl.Amuzan – Aici nu suntem politicieni, eu spun ceea ce vreau ...
Dna Moise – Eu nu fac politică, domnule primar!
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Dl.Amuzan – Dacă vreţi, puteţi să-mi daţi un bileţel în care îmi puneţi
întrebarea şi eu o să vă răspund.
Dna Moise – De ce, suntem în Consiliul judeţean şi ...
Dl.Cîlea – O secundă, doamna consilier, pentru că vreau să fac o
precizare.
Dna Moise – Vă rog, domnule preşedinte!
Dl.Cîlea – Deci, vreau să vă informez că în conformitate cu prevederile
legale, cofinanţarea acestui proiect este de 2,05%, ea se ridică la 4,18
miliarde lei, dacă scoatem TVA-ul care va putea fi restituit.
Dna Moise – Încă o problemă, domnule preşedinte. În primul rând eu nu
dau bileţele, iar în al doilea rând aţi văzut că s-a tergiversat şi problema cu
Centrul Expoziţional care trebuia să fie gata şi încă mai tragem de această
problemă, pentru că ştie toată lumea motivele şi lipsa resurselor necesare
pentru finalizarea acestui proiect. Vă mulţumesc!
Dl.Cîlea – Sigur, acest proiect este o investiţie foarte mare, nu trebuie să
negăm faptul că sunt dificultăţi, mai ales în condiţiile unui buget de austeritate,
sperăm ca lucrurile să se îmbunătăţească, dar cofinanţarea era hotărâtă, era
decisă printr-o hotărâre a Consiliului judeţean să se asigure de către primărie
la acest obiectiv.
Dl.Amuzan – Domnule preşedinte, niciodată nu s-a pus problema
necontinuării execuţiei proiectului de la Seaca datorită finanţării. Au fost
modificări de proiecte, au fost intervenţii pe proiect, iar ceea ce observ nu pot
să mă exprim aici. Nu se poate ca un om al oraşului Călimăneşti, să încerce
pe orice cale să pună „tălpi” dezvoltării acestui oraş şi să aducă numai părţile
negative, care nu sunt negative, că dacă ar fi reale v-aş spune da, „jos
pălăria”, aici este o greşală. Nu, nicidecum!
Dna Moise – Cu regret vă spun, domnule primar, se vede că
dumneavoastră nu sunteţi un om din comunitatea oraşului Călimăneşti!
Dl.Cîlea – Aş dori să completez şi eu ceea ce spunea domnul primar, Ilie
Amuzan. Trebuie să recunoaştem că acolo am avut nişte dificultăţi, care au
apărut ulterior întocmirii documentaţiei şi a studiului geotehnic, legate de
precipitaţiile abundente care au fost în perioada aceea şi, sigur că a fost
nevoie de modificarea unor soluţii la proiect, respectiv cu ridicarea acelui zid
de sprijin, cu canalul de coastă care să evacueze excesul de apă din bazinul
de recepţie din acea zonă care este destul de mare. Toate aceste lucruri au
generat ceva dificultăţi în construcţia ultimului pavilion, care este de fapt şi cel
mai mare. Am trecut peste aceste lucruri, dat fiind faptul că am avut o
colaborare foarte bună cu Primăria Oraşului Călimăneşti, cu domnul primar Ilie
Amuzan, cu constructorul, cu dirigintele de şantier şi cu finanţatorul.
Dna Moise – Cu tot respectul, aceste studii trebuiau făcute înainte de
începerea proiectului.
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Dl.Cîlea – S-au făcut, numai că având în vedere că acest studiu a fost
realizat cu mult timp înainte de precipitaţiile care au apărut, sigur că s-a
modificat foarte mult situaţia hidrotehnică dintr-un anumit bazin, urmare unor
cantităţi mari de precipitaţii. Mai sunt observaţii? – Da.
Dna Alexandrescu – Aş vrea să fac câteva precizări. În primul rând,
dacă nu ar fi fost întemeiate acele întârzieri, să fiţi siguri că reprezentanţii
Comisiei Europene nu ar fi aprobat prelungirea cu 6 luni, respectiv pe 30 iunie
2010.
Dl.Cîlea – Pe 29 iunie 2010.
Dna Alexandrescu – Mai avem o problemă. Proiectele pentru parcuri au
fost aprobate în Consiliul judeţean, deci asocierea dintre Consiliul Judeţean
Vâlcea si Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti, este făcută încă din luna
octombrie 2004, după aceea în anul 2005 luna ianuarie. Deci, acesta este un
proiect care a foat maturizat de fostul Minister al Integrării Europene, proiectul
tehnic şi detaliile de execuţie fiind realizate de ei, fiind un angajament al
Consiliului Judeţean mai vechi. Problema este că, cofinaţarea este doar 2%,
acest lucru fiind foarte important, pentru că dacă la 2% au fost probleme, mă
gândesc ce o să fie când o să venim cu „Mirajul Oltului” unde cofinanţarea
este de 50% şi care este un proiect ce aduce venituri. Acestea sunt nişte
oportunităţi, pentru că ne-am stabilit în Consiliul judeţean ca prioritate
dezvoltarea turismului în judeţul Vâlcea şi atunci trebuie să facem investiţii cu
impact major în judeţul Vâlcea în domeniul turismului.
Dl.Cîlea – Da, vă mulţumesc! Dacă mai sunt observaţii? – Nu. Dacă nu,
supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? - Nu. Vă
mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 13 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 14
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici faza „Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investiţii
„Modernizarea parcurilor balneare din staţiunea Călimăneşti – Căciulata”
Dl.Cîlea - În anul 2005, Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti împreună
cu Consiliul Judeţean Vâlcea au depus în vederea obţinerii finanţării proiectul
„Călimăneşti 2007 - Dezvoltarea infrastructurii turistice din staţiunea
Călimăneşti - Căciulata”. Ulterior, activităţile proiectului au fost regândite şi
corelate cu activităţile eligibile prin POR, iar proiectul a fost dezvoltat în două
proiecte distincte, după cum urmează:
a) Proiectul Modernizarea parcurilor balneare din staţiunea CălimăneştiCăciulata, care include: reabilitarea celor două parcuri, amenajarea
trotuarelor aferente străzii Calea lui Traian, esplanada pietonală dintre Parcul
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Izvoare şi Complexul Căciulata şi amenajarea platformei de campare de lângă
Parcul Izvoare;
b) Proiectul Mirajul Oltului care urmăreşte dezvoltarea infrastructurii de
agrement, cuprinde: reabilitarea şi extinderea parcului de agrement Jiblea şi
amenajarea de debarcadere şi pontoane pe râul Olt. Faţă de cele prezentate,
vă propun aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza „Studiu de
fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea parcurilor balneare din
staţiunea Călimăneşti - Căciulata”, prezentaţi în anexă la prezentul proiect de
hotărâre. Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarâre
prezentat. Dacă sunt observaţii? – Nu. Dacă nu, supun aprobării
dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru?
Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? - Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 14 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 15
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea
parcurilor balneare din staţiunea Călimăneşti - Căciulata", şi a
cheltuielilor legate de proiect
Dl.Cîlea - Proiectul „Modernizarea parcurilor balneare din staţiunea
Călimăneşti - Căciulata”, va avea printre activităţile propuse următoarele:
reabilitarea şi modernizarea infrastructurii turistice din staţiunea balneară
Călimăneşti - Căciulata; activităţi de publicitate şi informare şi activităţi de
audit. Valoarea totală a proiectului este de 25.518.959,59 lei. Consiliul
Judeţean Vâlcea, în calitate de partener, va asigura cheltuielile neeligibile în
cuantum de 1.317.703,66 lei, din care: 1.107.314 lei cheltuieli neeligibile şi
210.389,66 lei TVA aferent cheltuielilor neeligibile. Consiliul Local al Oraşului
Călimăneşti, în calitate de lider de proiect, va asigura: cofinanţarea în sumă de
418.077,55 lei, TVA – ul aferent cheltuielilor eligibile în sumă de 3.807.228,93
lei şi toate eventualele depăşiri ale bugetului contractat, precum şi
sustenabilitatea proiectului pe o perioadă de minim 5 ani. Faţă de cele
prezentate, vă supun aprobării proiectul de hotărâre privind: aprobarea
proiectului „Modernizarea parcurilor balneare din staţiunea Călimăneşti Căciulata" şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect. Comisiile de specialitate
au avizat favorabil proiectul de hotarâre prezentat. Dacă sunt observaţii? – Nu.
Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma
prezentată. Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 15 de pe ordinea de zi.
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PUNCTUL 16
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat
dintre judeţul Vâlcea, prin Consiliului Judeţean Vâlcea şi oraşul
Călimăneşti, prin Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în vederea
elaborării şi implementării proiectului ”Mirajul Oltului – Extinderea
infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti – Căciulata”
Dl.Cîlea - Consiliul Judeţean Vâlcea în parteneriat cu Consiliul Local al
Oraşului Călimăneşti intenţionează să depună spre finanţare proiectul ”Mirajul
Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti
– Căciulata” în cadrul Programului Operaţional Regional, axa prioritară 5,
domeniul de intervenţie 5.2. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.109
din 31.07.2009 au fost aprobaţi indicatorii tehnico – economici din studiul de
fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Mirajul Oltului – Extinderea
infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti – Căciulata.
Proiectul urmăreşte dotarea staţiunii Călimăneşti - Căciulata cu parcuri de
agrement, relaxare şi sport care vor conduce la sporirea atractivităţii zonei.
Amplasarea celor două parcuri va fi în următoarele locaţii: 1. Parcul acvatic şi
centrul de relaxare Călimăneşti - în zona centrală a staţiunii Călimăneşti –
Căciulata, pe malul drept al râului Olt, terenul în suprafaţă de 4420 mp aflat în
proprietatea oraşului Călimăneşti; 2. Parcul de agrement şi sport Jiblea - se
va amenaja pe amplasamentul din vecinătatea DN7 varianta ocolitoare a
localităţii Călimăneşti, în zona stadionului, pe malul stâng al râului Olt, pe un
teren pus la dispoziţie de Primăria Călimăneşti, în suprafaţă de 13.162 mp.
Valoarea totală a proiectului este de 33.636,0 mii lei reprezentând: cheltuieli
eligibile 26.059,0 mii lei, cheltuieli neeligibile, exclusiv TVA 2.205,0 mii lei şi
TVA 5.370.0 mii lei. În vederea implementării acestui proiect, Judeţul Vâlcea
prin Consiliul Judeţean Vâlcea, va încheia un Acord de Parteneriat cu Oraşul
Călimăneşti, prin Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti. Prin acest acord de
parteneriat: Judeţul Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura
cheltuielile neeligibile în valoare de 7.576 mii lei reprezentând: TVA-ul aferent
proiectului, cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, cheltuieli conexe
organizării de şantier, comisioane, taxe şi cote legale, cheltuieli de publicitate
şi informare, cheltuieli de audit şi pregătirea personalului de exploatare şi
probe tehnologice. Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti va asigura
cofinanţarea proiectului, respectiv 13.029 mii lei reprezentând 50% din
valoarea cheltuielilor eligibile. Faţă de cele arătate, propunem aprobarea
Acordului de Parteneriat pentru implementarea proiectului “Mirajul Oltului –
Extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti –
Căciulata”. Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarâre
prezentat. Dacă sunt observaţii? – Da.
Dl.Simion – Voiam doar să întreb pe ce perioadă de timp se întind
aceste proiecte?
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Dl.Cîlea – Deci, este o perioadă destul de lungă, de aceea nu îmi este
teamă pentru derularea acestor proiecte, pentru că au o perioadă foarte lungă
de execuţie.
Dl.Simion – Dacă este lungă, cu plăcere, pentru că nu putem să blocăm
un întreg judeţ numai pentru a asigura aceste cofinanţări.
Dl.Cîlea – Binenţeles, perioada de execuţie este foarte lungă şi nu cred
că se pune această problemă.
Dl.Greere – Eu aş dori să salut faptul că pe ordinea de zi a şedinţei de
azi, sunt cinci proiecte care se referă la dezvoltarea turismului în judeţul
Vâlcea.
Dl.Cîlea – Ne-am stabilit-o ca prioritate.
Dl.Greere – Acesta este un lucru bun şi, bănuiesc, că este, în primul
rând, meritul domnului primar Ilie Amuzan, care ştiu că are preocupări în acest
sens. Intervenţia mea se datoreză şi faptului că cunosc foarte bine zona,
deoarece 21 de ani mi-am desfăşurat activitatea în acest oraş şi, de aceea, aş
face două propuneri. În primul rând, ştiu că există o documentaţie tehnică
realizată în urmă cu aproape 20 de ani, privind modalitatea de refacere a
vegetaţiei forestiere în Parcul Ostrov. Această documentaţie există la Ocolul
Silvic Călimăneşti şi, v-aş ruga să fie contactat, pentru că acolo este
prevăzută, din punct de vedere tehnic, specia de vegetaţie care este
recomandată pentru acest parc. În al doilea rând, pe vremuri, staţiunea
Călimăneşti, a avut şi are, aşa numitul drum al geniului, pe care banuiesc că
domnul primar Amuzan îl cunoaşte. Şi dacă nu este prins în proiectele pe care
le-am discutat până acum, v-aş ruga să fie prins, pentru că este un traseu
care pleacă de undeva din spatele Hotelului 500 şi iese undeva la Pavilionul
Central. Acest drum a fost şi cred că va fi în continuare vizitat de majoritatea
turiştilor care vor veni în această staţiune. Cred că această modernizare a
drumului geniului vine şi în ideea aceasta că dânsul, sau cine a întocmit
documentaţia, propunea nişte nişe de dezvoltare a turismului printre care şi
turismul ecvestru. Şi acum, trec la capitolul întrebări: 1. La ce se referă şi unde
se practică acest turism ecvestru în jurul staţiunii Călimăneşti sau cum a fost
gândit? 2. Amplasamentul de 4.420 mp se spune că este undeva în centrul
oraşului Călimăneşti?
Dl.Cîlea – Îl rog pe domnul primar Amuzan, dacă poate să ne răspundă.
Dl.Amuzan – În luna decembrie, vom avea posibilitatea, ca pe cei 1.800
de m de drum denumit „drum de cura balneara” să facem o plimbare şi, cu
această ocazie invit tot Consiliul judeţean. Având în vedere că lucrarea este
începută, termenul de execuţie este 31 decembrie 2009, automat se va
termina aceast drum care face legătura între Călimăneşti - Izvoare şi Căciulata
– Izvoare, în două bretele, în aşa fel încât cei care stau în Căciulata la hoteluri,
să nu ajungă să meargă întâi la izvoare într-un cap, să ocolească prin oraş şi
apoi să meargă pe aleea de cură balneară 2.800 m. Din această cauză au fost
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prevăzute două bretele lângă zonele hoteliere cu populaţie mai mare. Lângă
sonda 1009, lângă Căciulata, sunt 7.200 m, din care 4.420 m sunt proiectaţi şi
acoperiţi cu acest complex SPA. Când aveţi ocazie şi posibilitate, vă invit să-l
vedeţi în detaliu.
Dl.Cîlea – Vă mulţumesc foarte mult! Dacă mai sunt observaţii? – Nu.
Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma
prezentată. Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 16 de pe ordinea de zi.
Dl.Fiera – Acum că s-a votat, aş dori să vă reţin atenţia un minut. Şigur
ca toată lumea este de acord că toate proiectele sunt foarte frumoase, dar
sumele sunt extraordinar de mari.
Dl.Cîlea – În general, aşa este în turism, dumneavoastră ştiţi!
Dl.Fiera - Însă, rugămintea mea este ca, pentru credibilizarea acestor
proiecte, ele să fie însoţite şi de nişte date care să fie mai concrete, respectiv
ce înseamnă veniturile bugetare ale localităţii ca să se poată asigura
cofinanţarea, care sunt obligaţiile şi, în felul acesta, toată lumea o să aibă o
imagine clară. Sunt nişte lucruri absolut necesare, pentru că altfel riscăm să
luăm în necunoştinţă de cauză nişte hotărâri pe care să le corectăm în mod
relativ neplăcut, aşa cum am făcut la începutul mandatului acesta cu Teatrul
Anton Pann. Vă mulţumesc!
Dl.Cîlea – Este corect, trebuie făcută această fundamentare, dar, cred
că cel mai important lucru, este să precizăm perioada de execuţie a lui.
PUNCTUL 17
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Mirajul Oltului –
Extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti –
Căciulata” şi a cheltuielilor legate de proiect
Dl.Cîlea - Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea, în parteneriat
cu oraşul Călimăneşti, prin Consiliul local, intenţionează să depună spre
finanţare proiectul ”Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de
agrement a staţiunii Călimăneşti – Căciulata ”, în cadrul POR, axa
prioritară 5, domeniul de intervenţie 5.2. Vă supun aprobării proiectul de
hotărâre privind: aprobarea proiectului ”Mirajul Oltului – Extinderea
infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti – Căciulata” şi
aprobarea cheltuielilor legate de proiect. Comisiile de specialitate au avizat
favorabil proiectul de hotarâre prezentat. Dacă sunt observaţii? – Da.
Dna Moise – Mie mi se pare că acesta este cel mai bun proiect de până
acum pentru oraşul Călimăneşti, dar trebuie să menţionăm că suma de 130
miliarde lei, care reprezintă 50% din cheltuielile eligibile – cofinanţarea
proiectului, este asigurată de oraşul Călimăneşti, prin Consiliul Local al
Oraşului Călimăneşti, potrivit Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul
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Judeţean Vâlcea si Oraşul Călimăneşti prin prin Consiliul Local al Oraşului
Călimăneşti. Trebuie să facem această menţiune că aici avem cofinanţare
50%, deci 130 miliarde lei. Vă mulţumesc!
Dl.Amuzan – Împreună cu doamna director Alexandrescu ...
Dl.Cîlea – Cu noi, cu Consiliul judeţean!
Dl.Amuzan - Împreună cu Consiliul Judeţean Vâlcea şi doamna director
Alexandrescu, am şi făcut deja demersurile ca pentru cei 50%, pentru oraşul
Călimăneşti, să avem un parteneriat cu un minister, care ne-a şi asigurat că
ne pun la dispoziţie cei 50%, pentru că îi interesează dezvoltarea turistică.
Dl.Cîlea – Acum vă spun, că eu cred că este foarte bine ca atunci când
se va stabili Guvernul, să facem o propunere, ca să fie inclus, dacă se poate,
pe anexa aceea la hotarâre, aşa cum am propus Voineasa şi aceasta ar fi cea
mai bună soluţie, pentru că ne-ar scăpa şi pe noi, Consiliul judeţean şi pe
Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti, de aceste sume pe care ar trebui să le
alocăm. Dacă mai sunt observaţii? Nu. Dacă nu, supun aprobării
dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru?
Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? - Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 17 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 18
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „PODCA –
Pregătire pentru Optimizare, Durabilitate şi Competitivitate în
Administraţia publică din judeţul Vâlcea”, care urmează să fie depus în
cadrul Programului Operaţional “Dezvoltarea Capacitaţii Administrative”
şi asigurarea resurselor financiare necesare implementării acestuia
Dl.Cîlea
Programul
Operaţional
„Dezvoltarea
Capacităţii
Administrative” (PO DCA) este finanţat din Fondul Social European şi vizează
dezvoltarea capacităţii administrative, precum şi sprijinirea eforturilor de
modernizare a administraţiei publice româneşti. Cele două obiective specifice
ale programului: obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de proces ale
managementului ciclului de politici publice în administraţia publică centrală şi
locală şi îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu
accentul pus pe procesul de descentralizare. Activităţile proiectului sunt:
instruirea a aproximativ 1000 de angajaţi din administraţia publică din judeţul
Vâlcea, în domeniile planificare strategică, management de proiect, achiziţii
publice, ECDL, comunicare şi relaţii publice, elaborarea unui studiu şi a unei
strategii privind resursele umane din administraţia publică din judeţ, finanţarea
achiziţiei de echipamente IT şi dotări în limita de 10% din valoarea eligibilă a
proiectului (cheltuieli de tip FEDR) şi finanţarea a 8% din cheltuielile generale
de administraţie ale instituţiei pe durata implementării proiectului. Valoarea
totală a proiectului este de 1.428.000 lei, contribuţia proprie este de 24.000 lei,
reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă, iar cheltuieli neeligibile sunt
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228.000 lei. Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarâre
prezentat. Dacă sunt observaţii? – Nu. Dacă nu, supun aprobării
dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru?
Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? - Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 18 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 19
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat
dintre Consiliul Judeţean Vâlcea, Consiliul Judeţean Dolj şi organizaţia
non-guvernamentală SCLMMCO - Societatea de Cercetare în Leadership,
Management, Marketing şi Cultură Organizaţională, în vederea elaborării
şi promovării proiectului „Creşterea eficienţei administraţiei publice
locale” pentru a obţine finanţare în cadrul PODCA – „Programul
Operaţional “Dezvoltarea Capacitaţii Administrative
Dl.Cîlea - Scopul proiectului este acela de a instrui 120 de
funcţionari publici din judeţele Dolj şi Vâlcea în domeniile implementării
achiziţiilor publice şi managementul şi dezvoltarea proiectelor de finanţare.
Activităţile principale ale proiectului sunt: realizarea unui studiu privind
caracteristicile nevoilor de formare în instituţiile publice, organizarea de cursuri
în domeniile „Implementarea achiziţiilor publice”, ”Managementul proiectelor
de finanţare publice”, ”Oportunităţi de finanţare pentru instituţiile publice”,
realizarea şi distribuirea Ghidului de bune practici în instituţiile publice,
organizarea unei vizite pentru realizarea unui schimb de bune practici (Spania)
pentru experţii din cadrul proiectului şi organizarea seminarului ”Transferul de
bune practici din instituţiile publice europene” cu invitaţi din administraţiile
publice locale din Spania. Valoarea totală a proiectului este de 1.190.000 lei,
contribuţia proprie de 2% fiind asigurată de către solicitant, respectiv
organizaţia non-guvernamentală SCLMMCO – Societatea de Cercetare în
Leadership, Management, Marketing şi Cultura Organizaţională. Comisiile de
specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarâre prezentat. Dacă sunt
observaţii? – Nu. Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de
hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se
abţine cineva? - Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 19 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 20 DIVERSE
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat
încheiat între Consiliul Local al comunei Fârtăţeşti şi Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea în cadrul proiectului
“Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea”
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Dl.Cîlea - În cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 3, “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de
intervenţie 3.2 - “Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale”, Consiliul Local al comunei Fârtăţeşti depune
spre finanţare proiectul “Centru Multifuncţional de Servicii Sociale
Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea”. În conformitate cu prevederile Ghidului
Solicitantului pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, propunem aprobarea
acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al comunei Fârtăţeşti şi
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, în
vederea implementării proiectului “Centru Multifuncţional de Servicii
Sociale Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea”, pentru Programul Operaţional Regional
2007-2013, Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul
major de intervenţie 3.2 “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale”, cu menţiunea că, prin implementarea acestui
proiect Consiliul Judeţean Vâlcea şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea nu sunt implicate din punct de vedere financiar.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarâre prezentat.
Dacă sunt observaţii? – Nu. Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră
proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Cineva
împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? - Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 20 de pe ordinea de zi.
Dl.Cîlea – Dacă mai sunt probleme de discutat? –Da.
Dl.Simion – Doream să întreb domnule preşdinte, pentru ştiinţa mea,
ce s-a întâmplat şi în ce stadiu este fuziunea S.C. ACVARIM S.A. Râmnicu
Vâlcea şi S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, ştiu că am votat în luna august? Mă
gândesc, în mod special, la cei 99.100 milioane lei.
Dl.Cîlea – Da, miercuri va avea loc şedinţa AGA, ştiţi că au fost nişte
probleme, dar nu din cauza mea aşa cum am fost foarte tare criticat la
televiziuni. Dacă este să fim obiectivi, această întârziere se datorează a „n”
solicitări adresate Consiliului Municipal, la care nu s-a răspus corespunzător în
timp util. Ca urmare, am ajuns acum cu această întârziere, nu din cauza mea,
poate singurele elemente de întârziere au fost datorită acestei situaţii
neprevăzute, respectiv că domnul Constantin Rădulescu, care este
împuternicit de noi, a suferit nişte operaţii foarte grele. Acum, am luat legătura
cu dânsul, uitaţi că a şi sosit la şedinţă, îi urăm sănătate, şi miercuri este
şedinţă AGA şi se rezolvă acest lucru. Deci, nu se pierde nicio sumă de bani,
să nu mai speriem lumea.
Dl.Popescu Victor – Aş mai avea eu o problemă. Pentru că în sală se
află, atât domnul primar, cât şi domnul viceprimar de la comuna Păuşeşti
Otăsău, aş dori să vă supun dezbaterii o problemă care ţine de o instituţie
subordonată Consiliului Judeţean Vâlcea. Vă supun atenţiei faptul că S.C.
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APAVIL S.A. Vâlcea, are datorii restante de peste 15.873 lei către această
localitate, din cauza redevenţelor pe anii 2008 şi 2009, referitoare la contractul
de concesionare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă. Eu aş vrea
să-l întreb pe domnul director de la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, în cât timp se
pot plăti aceste creanţe, pentru că, din punctul meu de vedere şi cred că sunt
în asentimentul dumneavoastră, trebuie să folosim aceeaşi unitate de măsură,
respectiv dacă instituţiile subordonate nouă pot cere bani de la primării pentru
a fi plătite datoriile, cred că şi autorităţile publice locale pot şi au dreptul să
ceară banii respectivi. Mai ales că ne aflăm în anul 2009, an de criză şi vreau
să vă spun că situaţia financiară a acestei localităţi este una foarte dificilă, nu
au plătite ajutoarele sociale, salariile pe ultimele două luni şi, cred eu, că
această sumă i-ar ajuta într-o oarecare măsură să efectueze anumite plăţi
restante. Vă mulţumesc!
Dl.Cîlea – Am înteles. Este aici domnul director şi cred că ne poate da
un răspuns.
Dl.Marinescu – Datoria în ceea ce priveşte comuna menţionată este
adevărată, datorii sunt şi pentru celelalte comune pe care le avem în
subordine. Acest lucru se datorează faptului că S.C. ACVARIM S.A. Râmnicu
Vâlcea nu mai preia o cantitate de apă aşa cum a preluat în lunile anterioare,
a redus cantitatea de la 1.500 mc/oră la 500 mc/ora, abia acum revenind la
1.000 mc/oră. Acesta era un venit important pentru S.C. APAVIL S.A. Vâlcea,
cu care noi puteam să ne achităm toate datoriile.
Dl.Cîlea – O secundă, că aş vrea să completez eu ceva. Trebuia să
prezentaţi şi dumneavoastră ce debite aveţi de încasat, ce imobilizări sunt la
ora actuală şi de unde provin ele, pentru că dacă primeaţi aceşti bani, sigur că
puteaţi să vă plătiţi şi dumneavoastră datoriile.
Dl.Marinescu – La ora actuală, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea are o pierdere
de aproximativ 8 miliarde lei, care se datorează în totalitate diferenţei de
cantitate de apă.
Dl.Cîlea – Nu, eu v-am întrebat de imobilizări, sume de primit, creanţe.
Dl.Marinescu – Avem creanţe, nu ştiu suma exactă la ora actuală.
Dl.Cîlea – Da, trebuie să analizăm acolo şi să vedem ce posibilităţi
sunt să achităm. Vă mulţumesc!
Dl.Popescu Victor – Domnule preşedinte, dacă se poate, din partea
acestei instituţii să se întocmească şi să ni se pună la dispoziţie, un raport
asupra creanţelor şi, aş mai avea rugămintea ca atunci când o primărie,
indiferent care este ea, emite facturi restante pe anul 2008 şi 2009, să li se
comunice măcar că nu se pot plăti acum, dar nu este corect să-i ţinem pe
oameni 2 ani de zile să-şi încaseze redevenţa.
Dl.Cîlea – De acord cu dumneavoastră, trebuie să le dăm răspuns şi,
din acest punct de vedere, trebuie impusă o disciplină. Eu doream să fac o
precizare, domnule consilier. Aţi spus dumneavoastră că Păuşeşti Otăsău
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este într-o situaţie foarte grea, eu vă spun că tot judeţul este într-o situaţie
grea, toate primăriile au de luni de zile neplătite ajutoarele sociale, nu mai
vorbesc de salarii.
Dna Liţă – În urmă cu exact 50 de ani S.C. CET GOVORA. S.A
Râmnicu Vâlcea, livra primul megavat şi prima gigacalorie către Uzinele
Sodice Govora, atunci fiind o secţie a acestei unităţi. În data de 11 decembrie
2009, vineri la ora 18.00, consilierii judeţeni, reprezentanţi ai Consiliului
Judeţean Vâlcea, aparatul administrativ, precum şi presa, sunteţi aşteptaţi să
serbăm această cifră rotundă, 50 de ani de la înfiinţarea SC CET GOVORA
SA Râmnicu Vâlcea. Vă mulţumesc!
Dl.Cîlea – Şi noi vă mulţumim! Doamnelor şi domnilor consilieri
judeţeni, stimaţi invitaţi, vă mulţumesc pentru participare!
Se declară închise lucrările şedinţei.
Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur
exemplar.

PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

DCA/DCA/1 ex.
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