RO MÂ NIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLC EA
-PREŞEDINTE-

DIS PO ZIT IE
PRIVIND: conv ocar ea Cons iliulu i JUdeţean Vâlcea, În şedin
ţă
ordinară În data de 28 iulie 2011, ora gOO

Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(1) şi alin.(3) din Legea administraţiei
publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulteri
oare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publi
ce locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulteri
oare, emite

următoarea:

DISPOZIŢIE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, În şedinţă ordinară,
În data
de 28 iulie 2011, ora 900 , care se va desfăşura în sediul Cons
iliului Judeţean
Vâlcea, sala "Mircea cel Bătrân", situată la etaju l!.
Art.2. Proiectul ordinii de zi al şedinţei este prevăzut În anexa
care face
parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfă
şurarea În
bune condiţii a şedinţei, urmărind pregătirea materialelor care
vor fi supuse
dezbaterii.

II

I

AVIZAT PENTRULLEGALITATE
SECRETAR AL ~~rT~LlJl,

constantin~rrY~JJ

Râmnicu Vâlcea,
Nr
din Ll::
T.N.l1 ex
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
- PREŞEDINTE -

Anexă

La

dispoziţia

nr.
din
- PRO IEC T-

ORDINEA DE ZI
a

şedinţei

ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 28 iulie 2011, ora 9 00

1. Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului
Judetean
Vâlcea din data de 30 iunie 2011.
,
2. Informare privind activitatea desfăşurată de Preşedintele
Consiliului
Judeţean Vâlcea Între cele două şedinţe ordin
are ale Consiliului
Judeţean Vâlcea.
3. Raport privind situaţia gestionării bunurilor care aparţin judeţ
ului Vâlcea,
pe anul 2010.
4. Proiect de hotărâre majorarea capitalului social la SC
Expo NordOltenia SA.
S. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu
al judeţului
Vâlcea, al Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului
Judeţean
Vâlcea, a Bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului
Judeţean
"Aurelian Sacerdoţeanu" Vâlcea, a Bugetului de venituri şi chelt
uieli al
Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, a Programului lucrărilor de Întreţ
inere
şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene şi supli
mentarea numărului de
posturi finanţate pentru personalul neclerical angajat În unităţile
de cult
ortodox din judeţul Vâlcea, pe anul 2011.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea destinaţiei unei sume
repartizate
comunei Frânceşti prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.43 din
31 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului
propriu al
judeţului Vâlcea şi a Bugetelor instituţiilor publi
ce finanţate parţial sau
integral din venituri proprii pe semestrul 1, anul 2011.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Spita
lului de
Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" necesară imple
mentării
proiectului "Eficientizarea serviciilor medicale de specialitate cu
ajutorul
unui sistem informatic integrat" depus În cadrul Programului Opera
ţional
Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regu
lamentului
referitor la procedura de acordare a Înlesniri/or la plata obligaţiilor
fiscale
la bugetului propriu al judeţului Vâlcea, aprobat prin Hotăr
ârea
Consiliului Judetean
Vâlcea nr.S6 din 28 mai 2010.
,
10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completare
a Hotărârii
Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 107 din 31 iulie 2009 referi
toare la

aprobarea proiectului "Reabilitarea Spitalului Jude~ean de Urgen~a
Valcea" ~i a cheltuielilor aferente implementarii acestuia, republicata.
11. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea
Consiliului Jude~ean Valcea nr. 103 din 21 decembrie 1999, referitoare
la insu~irea inventarului bunurilor apat1inand domeniului public al
jude~ului Valcea, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
12. Proiect de hotarare privind renun~area la dreptul de preem~iune la
cumpararea imobilului (teren) in suprafata de 456 mp, situat in
perimetrul Sitului arheologic Copacelu (Valea Raii), municipiul Ramnicu
Valcea, jude~ul Valcea, cod LMI 2004: VL-I-s-A-09508 .
13. Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune la
cumpararea
imobilului (teren) in suprafata de 259 mp, situat in
perimetrul Sitului arheologic Copacelu (Valea Raii), municipiul Ramnicu
Valcea , judetul Valcea, cod LMI 2004: VL-I-s-A-09508 ..
14. Proiect de hotarare privind
aprobarea incadrarii, din categoria
func~ionala a drumurilor de interes jude~ean, in categoria func~ionala a
drumurilor comunale, a drumului judetean 646 0 Pau~e~ti (OJ 646 B) Manastirea Cernele - Baile Govora (OJ 649)..
15. Proiect hotarare privind aprobarea documenta~iei tehnico-economice,
faza "Oocumentatie pentru avizarea lucrarilor de interven~ie" pentru
obiectivul de investitii "Consolidare OJ 678B limita judet Olt - Oanicei 
limita judet Arge~, km.23+200, comuna Oanicei, judetul Valcea".
16. Proiect hotarare privind preluarea
"Caminului pentru persoane
varstnice" din comuna Nicolae Balcescu , Jude~ul Valcea in structura
Oirec~iei Generale de Asisten~a Sociala ~i Proteclia Copilului Valcea.
17. Proiect de hotarare privind desemnarea unui consilier judetean in
calitatea de membru In Colegiul Director al Oirectiei Generale de
Asistenta .Sociala ~i Protec~ia Copilului Valcea .
18. Proiect de hotarare privind numirea a doi membri In Consiliul de
Administra~ie al Regiei Autonome Jude~ene de Orumuri ~i Poduri
Valcea.
19. Proiect de hotarare privind desemnarea unui membru In Consiliul de
Administra~ie al Casei de Asiguraride Sanatate Valcea.
20.
Proiect de hotarare privind modificarea art. 4 din Hotararea
Consiliului Judetean Valcea nr. 101 din 26 august 2010, privind numirea
reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea ca membri In consiliile de
administratie ale Spitalului Judetean de Urgen~a Valcea, Spitalului de
Obstetrica-Ginecologie Ramnicu Valcea, Spitalului de Pneumoftiziologie
"C.Anastasatu" Mihae~ti ~i Spitalului de Psihiatrie Oragoe~ti.
21.
Proiect de hotarare privind desemnarea unui membru In Consiliul de
Administratie al Bibliotecii Jude~ene "Antim Ivireanul" Valcea.
22. Proiect hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Jude~ean Valcea in calitatea de membru In Consiliul Administrativ al
Teatrului "Anton Pann " Ramnicu Valcea.
23. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Consiliului de
Administratie al Muzeului Judetean "Aurelian Sacerdoteanu" Valcea,

aprobată

2007.
24. Proiect

prin

Hotărârea

Judeţean

Vâlcea nr. 82 din 31 mai

privind modificarea componenţei Consiliului de
Administraţie al Memorialului "Nicolae Bălcescu", aprobată prin
Hotărârea Consiliului Judetean
Vâlcea nr. 83 din 31 mai 2007, cu
,
modificările şi completările ulterioare.
25. Proiect hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de
Administraţie al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea,
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 39 din 03
septembrie 2004, cu modificările ulterioare.
26. Informare privind activitatea instituţiilor publice de cultură aflate sub
autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea, În trimestrul", anul 2011 ..
27.
Diverse

TN.l2ex

hotărâre

Consiliului

