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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
H O T ĂR Â R E
privind utilizarea unei sume din Fondul de rulment al Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru finanţarea
obiectivului de investiţii “ Amenajare, extindere şi modernizare clădire Cinematograf Modern din
municipiul Râmnicu Vâlcea pentru Teatrul Anton Pann ”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 31 martie 2009, la care participă un număr de 30
consilieri judeţeni, din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.2904 din 09 martie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.2905 din 09 martie
2009, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”b” şi alin.(3) lit.”a” din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile art.58 alin.(3) şi (4)
din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă utilizarea sumei de 4.793.650 mii lei din fondul de rulment al Consiliului Judeţean Vâlcea,
pe anul 2009, pentru finanţarea obiectivului de investiţii “ Amenajare, extindere şi modernizare clădire
Cinematograf Modern din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru Teatrul Anton Pann ”.
Art.2. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei
Economice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit. “a”, coroborate cu cele ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 30 din 31 martie 2009

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind plata cotizaţiei pe anul 2009 a Consiliului Judeţean Vâlcea către
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de
31martie 2009, la care au participat un număr
de 30 consilieri judeţeni, din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr.
3016/11.03.2009 prin care se propune plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Vâlcea către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Sud Vest Oltenia pentru anul 2009 ;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe, înregistrat sub
nr.3017/11.03.2009 şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (6) litera a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 7 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Sud Vest Oltenia, prevăzut în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 172 din
30.10.2007 privind asocierea Judeţului Vâlcea cu Judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Olt în vederea înfiinţării
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Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr. 59 din 30.10. 2008 .
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se stabileşte cotizaţia Consiliului Judeţean Vâlcea către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Sud Vest Oltenia, pentru anul 2009, în sumă de 5.000 lei.
Art. 2. Cotizaţia prevăzută la art. 1 va fi plătită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia în
contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Judeţeană Dolj, având codul IBAN
RO78RNCB0134107084860001.
Art. 3. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Sud Vest Oltenia, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice
locale, nr. 215/ 2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţinerii.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI ,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 31 din 31 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea: bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale
Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2009; Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi
poduri judeţene, pe anul 2009; bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul propriu al
judeţului, pe anul 2009; veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, pe anul 2009;
bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2009; repartizării pe culte a numărului de posturi
pentru personalul neclerical, pe anul 2009;
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 31 martie 2009, la care participă un număr de 30
consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.
3391 din 18 martie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat sub nr.3392 din 18 martie
2009, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(3) lit. ’’a’’ din Legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.4 lit. ’’a’’ şi ‘’c’’ şi art.(1), (2) şi (6) din Legea nr.18/2009, privind
bugetul de stat, coroborate cu cele ale art.19 alin.(1) şi art.36 alin.(1) din Legea privind finanţele publice locale,
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art.190 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, art.2, alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.82/2001,
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 (1) Se aprobă bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2009, în sumă de 155.311,40 mii lei, potrivit
anexei nr.1.*
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(2) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate este prevăzută în anexele nr.1.1 – 1.29.
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 170,0 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului
Judeţean Vâlcea, pe anul 2009, Oraşului Horezu pentru înlăturarea blocajului financiar determinat de lipsa
surselor de echilibrare a bugetului local.
Art.3 Sumele prevăzute la subcapitolele 65.02.50, 66.02.06.01 şi 67.02.50, se alocă, după cum urmează:
a) 30,0 mii lei, Inspectoratului Şcolar al Judeţului Vâlcea, pentru asigurarea cheltuielilor necesare
desfăşurării olimpiadelor şcolare judeţene.
b) 650,00 mii lei, în domeniul sanitar, astfel:
- 30,00 mii lei, Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, pentru achiziţionarea unei maşini de spălat;
- 70,00 mii lei, Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti, pentru executarea de
lucrări de reparaţii curente;
- 180,0 mii lei, Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea – Secţia Medicală, pentru executarea de lucrări de
reparaţii curente;
- 20,0 mii lei, Spitalului nr. 2 – Laborator de Radiologie, pentru executarea de lucrări de reparaţii curente;
- 350,0 mii lei, Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie Râmnicu Vâlcea, pentru realizarea de lucrări de
reparaţii capitale la canalele de scurgere şi presiune, instalaţii sanitare.
c) 12,40 mii lei, pentru finanţarea şi realizarea în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de
interes judeţean cu parteneri din societatea civilă, astfel:
- 3,0 mii lei, în vederea constituirii Fondului pentru tineret ;
- 2,40 mii lei, Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” - Consiliul Director, judeţul Vâlcea, în vederea editării cărţii
jubiliare a 20 - aniversare de la evenimentele din decembrie 1989 sub titlul „Închinare la eroi”;
- 5,0 mii lei, Forumului Cultural al Râmnicului, pentru editarea lucrării „Studii Vâlcene”;
- 2,0 mii lei, Asociaţiei Culturale Timocenii, pentru publicarea plachetei de versuri a poetului Ratco Golesân
din Timoc (Serbia) .
Art.4 (1) Se aprobă lista obiectivelor de investiţii ce se execută în anul 2009, potrivit anexei nr.2.
(2) Se aprobă lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii, pe anul 2009, potrivit anexei nr.2a.
Art.5 (1) Se aprobă Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, precum şi
repartizarea lucrărilor pe indicative, pe anul 2009, prevăzute în anexele nr.3, 3.1 - 3.10.
(2) Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente ale drumurilor şi podurilor judeţene se execută de Regia
Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea, în calitate de administrator al drumurilor şi podurilor
judeţene, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.106/2000.
Art.6 Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul propriu
al judeţului, pe anul 2009, potrivit anexelor nr.4 – 11.
Art.7 Se aprobă veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local, pe 2009, potrivit anexelor nr.12 – 34.
Art.8 Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2009, potrivit anexelor nr.35 – 41.
Art.9 Se aprobă repartizarea pe culte a numărului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2009,
potrivit anexei nr.42.
Art.10 Anexele nr.1, 1.1 – 1.29, 2, 2a, 3, 3.1-3.10, 4 - 42 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.11 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Economice, Prefectului Judeţului Vâlcea, precum şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin.(2), lit. “a”, coroborate cu
prevederile art. 98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 32 din 31 martie 2009

*Anexele se pot consulta în prezentul Monitor Oficial ori pe site-ul www.cjvalcea.ro
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ANEXA nr. 1
la Hotărârea nr. 32/31.03.2009
BUGETUL PROPRIU AL JUDEŢULUI VÂLCEA, PE ANUL 2009
mii lei
Denumirea indicatorilor

Rând

Cod

An 2009

TOTAL VENITURI

1

0.01

155,311.40

I.VENITURI CURENTE

3

0.02

112,618.40

A. VENITURI FISCALE

4

0.03

109,192.40

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

5

0.04

48,498.40

A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS JURIDICE

6

0.05

0.00

Impozit pe profit

7

1.02

0.00

Impozit pe profit de la agentii economici

8

01.02.01

9

0.06

48,498.40

10

4.02

48,498.40

Cote defalcate din impozitul pe venit

11

04.02.01

39,003.40

Sume alocate de D.G.F.P. pentru echilibrarea bugetelor locale

9,495.00

A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

12

04.02.04

A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

13

0.07

0.00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice

14

5.02

0.00

15

05.02.50

Alte impozite pe venit, profituri din capital

06.02

Impozit pe salarii

0.00

06.02.02

Cote defalcate din impozitul pe salarii
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

16

0.09

0.00

Impozite si taxe pe proprietate

17

7.02

0.00

Impozit pe cladiri

18

07.02.01

Impozit pe terenuri

19

07.02.02

Taxe judiciare de timbru,taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

20

07.02.03

Alte impozite si taxe pe proprietate

21

07.02.50

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

22

0.1

60,694.00

Sume defalcate din TVA

23

11.02

59,888.00

Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si
Municipiului Bucuresti)

24

11.02.01

40,269.00

Sume defalcate din TVA pentru fionantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
oraselor,municipiilor si secto

25

11.02.02

26

11.02.03

27

11.02.04

Sume defalcate din TVA pentru drumuri

28

11.02.05

9,453.00

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

29

11.02.06

10,166.00

30

12.02

Sume defalcate din TVA pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei
Sume defalcate din TVA pentru sistemele centralizate de producere si distributie a energiei
termice

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

0.00

31

12.02.07

Taxe pe servicii specifice

32

15.02

Impozit pe spectacole

33

15.02.01

Alte taxe pe servicii specifice

34
35

15.02.50
16.02

806.00

Taxa asupra mijloacelor de transport

36

16.02.02

501.00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

37

16.02.03

305.00

Taxe hoteliere

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

10

0.00

38

16.02.50

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

39

0.11

0.00

Alte impozite si taxe fiscale

40

18.02

0.00

41

11.02.50

C.VENITURI NEFISCALE

42

0.12

3,426.00

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

43

0.13

2,397.00

Venituri din proprietate

2,397.00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

Alte impozite si taxe

44

30.02

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judetene si locale

45

30.02.01

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

46

30.02.03

Venituri din concesiuni si inchirieri

47

30.02.05

2,052.00

Venituri din dividende

48

30.02.08

177.00

Alte venituri din proprietate

49

30.02.50

168.00

50

31.02

51

31.02.03

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

52

0.14

1,029.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

17.00

Venituri din dobanzi
Alte venituri din dobanzi

0.00

53

33.02

Venituri din prestari de servicii

54

33.02.08

Contributia paraintilor sau sustinat legali pt intretinerea copiilor in crese

55

33.02.10

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

56

33.02.12

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

57

33.02.24

Contributia lunara a parintilor pt intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala

58

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

59

33.02.28

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

60

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

61

34.02

Taxe extrajudiciare de timbru

62

34.02.02

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

63

34.02.50

Amenzi, penalitati si confiscari

64

35.02

65
66

35.02.01
35.02.02

67

35.02.03

68

35.02.50

13.00

69

36.02

999.00

Varsaminte din veniturile si/sau dispinibilitatile institutiilor publice

70

36.02.05

Venituri din ajutoare de stat recuperate

71

36.02.11

Alte venituri

72

36.02.50

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constante odata cu
confiscare potrivit legii
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Diverse venituri

73

37.02

Donatii si sponsorizari

74

37.02.01

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

17.00
0.00

13.00

999.00
0.00

Alte transferuri voluntare

75

37.02.50

II. VENITURI DIN CAPITAL

76

0.15

Venituri din valorificarea unor bunuri

77

39.02

15.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

78

39.02.01

15.00

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

79

39.02.03

Venituri din privatizare

80

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

81

39.02.07

IV SUBVENTII

82

0.17

42,678.00

SUBVENTII DE ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

83

0.18

42,678.00

11

15.00

Subventii de la bugetul de stat

84

42.02

42,678.00

A. De capital
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

85

0.19

0.00

86

42.02.01

Investitii finantate partial din imprumuturi externe

87

42.02.03

Aeroporturi de interes local

88

42.02.04

Planuri si regulamente de urbanism

89

42.02.05

Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi

90

42.02.06

Finantarea progranului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de
locuinta

91

42.02.09

92

42.02.10
42.02.19

Subventii bugetelor locale ptr.finantarea progr. Multif. POR 20

93

0.2

42,678.00

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

94

42.02.21

42,282.00

Subventii primite din Fondul de interventie

95

42.02.28

96

42.02.29

B. Curente

Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.35

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
Subventii de la administratii

97

43.02

Subventii pimite de la bugetele consiliilor judetene pt protectia copilului
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pt finantarea
programelor pt ocuparea temporara a f.m

98

43.02.01

99
100

43.02.04
43.02.07

102

Subventii primite de la alte buget locale pt institutiile de asistenta sociala pt pers. cu handicap

396.00
0.00

TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

49.02

155,311.40

103

1

146,065.70

104

10

55,507.70

TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI

105
106

20
30

26,900.22
75.00

Dobanzi aferente datoriei publice interne

107

30.01

75.00

Dobanzi aferente datoriei publice externe

108

30.02

0.00

109

30.03

0.00

110

40

0.00

111

40.03

0.00

Alte dobanzi

TITLUL IV SUBVENTII
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

TITLUL V FONDURI DE REZERVA
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE

112

50

760.00

113

50.04

760.00

114

51

10,086.00

Transferuri curente

115

51.01

10,086.00

Transferuri catre institutii publice

116

51.01.01

7,783.00

Actiuni de sanatate

117

51.01.03

650.00

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

118

51.01.04

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru instit. de asis. sociala pt. persoanele cu handicap (rd224)

119

51.01.15

120

51.01.24
51.01.39

240.00
1,413.00

121

55

4,755.58
4,741.58

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pt acordarea unor ajutoare catre unitatile
administrativ-teritoriale
Transferuri din bugetele cons. locale si jud. pt finantarea unitatilor de asistenta medico-socială

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne.

122

55.01

Programe cu finantare rambursabila

123

55.01.03

0.00

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila

124

55.01.08

4,444.22

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat

125

55.01.12

0.00

12

Programe de dezvoltare

126

Fond roman de dezvoltare sociala

127

55.01.15

Alte transferuri curente interne

128

55.01.18

67.74

55.01.42

203.00

55.02

14.00

55.02.01

14.00

Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitara
Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)
Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe
nerambursabile
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

129

55.01.13

26.62

56.02
57

43,612.80

Ajutoare sociale

130

57.02

43,612.80

Ajutoare sociale in numerar

131

57.02.01

42,282.00

Ajutoare sociale in natura

132

57.02.02

0.00

57.02.04

1,330.80

133

59

4,368.40

134

59.01

0.00

135

59.11

0.00

Actiuni cu caracter stintific social culturale

136

59.22

42.40

Sustinerea cultelor

137

59.12

0.00

Contributii la salarizarea personalului neclerical

138

59.15

4,326.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Burse
Asociaţii şi fundaţii

TITLUL Xl CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU
FINANŢARE RAMBURSABILĂ

65
65.01

Cheltuieli aferente programelor cu finanţarea rambursabilă

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

140

71

8,207.70

Active fixe(inclusiv reparatii capitale)

141

71.01

8,207.70

Constructii

142

71.01.01

5,247.80

Masini, echipamente si mijloace de transport

143

71.01.02

341.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

144

71.01.03

417.00

Alte active fixe

145

71.01.30

2,201.90

146

72

TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE
Active finaciare
Participare la capitalul social al societatilor comerciale

OPERATIUNI FINACIARE
TITLUL XV IMPRUMUTURI
Imprumuturi pt institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii
Alte imprumuturi

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

0.00

147

72.01

0.00

148

72.01.01

0.00

149
150

79
80

151

80.03

152

80.3

1,255.00
0.00
0.00

153

81

Rambursari de credite externe

154

81.01

0.00

Rambursari de credite interne

155

81.02

1,255.00

84

-217.00

85.01

-217.00

TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
.

160

.

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

162

51.02

1,255.00

20,737.00

163

1

17,780.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

164

10

12,155.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

165

20

2,576.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

166

55

2,797.00

CHELTUIELI CURENTE

13

167

Transferuri interne
Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă

168

Alte transferuri curente interne
Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară
Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)
Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale

55.01

2,783.00

55.01.08

2,580.00

55.01.18
55.01.42

203.00

55.02

14.00

55.02.01

14.00

57

252.00

57.02

252.00

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.04

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

252.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

169

70

1,702.00

TITLUL X ACTIVE NEFINACIARE

170

71

1,702.00

Active fixe (iclusiv reparatii capitale)

171

71.01

1,702.00

Constructii

172

71.01.01

1,109.80

Masini, echipamente si mijloace de transport

173

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

174

71.01.03

393.00

Alte active fixe

175

71.01.30

199.20

TITLU XI ACTIVE FINANCIARE
Active financiare

72

0.00

72.01

0.00

72.01.01

Participare la capitalul social al societatilor comerciale
OPERATIUNI FINANCIARE

176

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE

79

1,255.00
1,255.00

177

81

Rambursari de credite externe

178

81.01

Rambursari de credite interne

179

81.02

1,255.00

85.02

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent

180

Din total capitol:

181

51.02.01

21,007.00

182

51.02.01.03

21,007.00

Alte servicii publice generale (rd 206 la rd 210)

184

54.02

2,297.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 186 la rd188+190)

185

1

2,270.00

TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL

186

10

35.60

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

187

20

22.40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd 189)

188

50

760.00

189

50.04

760.00

190

51

1,452.00

191

51.01

1,452.00

192

51.01.01

1,212.00

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pt acordarea unor ajutoare catre unitatile
administrativ-teritoriale

193

51.01.24

240.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.235)

234

70

27.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 236)

235

71

27.00

Active fixe (iclusiv reparatii capitale) (rd 237 la 240)

236

71.01

27.00

Constructii

237

71.01.01

Masini, echipamente si mijloace de transport

238

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

239
240

71.01.03
71.01.30

Autoritati executive si legislative
Autoritati executive

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd 191)
Transferuri curente (rd.192+193)
Transferuri catre institutii publice

Alte active fixe

14

27.00

Din total capitol:
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

206

54.02.05

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat

207

54.02.06

760.00

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe,contractate/garantate de administratiile publice
locale

208

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

209

54.02.10

1,212.00

Alte servicii publice generale

210

54.02.50

325.00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (rd.213)

212

55.02

75.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.214)

213

1

75.00

TITLUL III DOBANZI (rd215 la 217)

214

30

75.00

Dobanzi aferente datoriei publice interne

215

30.01

75.00

Dobanzi aferente datoriei publice externe

216

30.02

Alte dobanzi

217

30.03

.

218

NULL

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (rd.226 + 227)

219

56.02

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.221)

220

1

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd 222)

221

51

0.00

222

51.01

0.00

Transferuri din bugetele consiliilor judetene pt finantarea centrelor de zi pt protectia copilului

223

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pt institutiile de asistenta sociala pt persoanele cu handicap

224

51.01.15

Transferuri curente (rd.223+224)

225

Din total capitol:
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pt finantarea centrelor de zi pt protectia copilului

226

56.02.06

Transferuri din bugetele locale pt institutiile de asistenta sociala pt persoanele cu handicap

227

56.02.07

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent

228

57.02

-217.00

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent

229

57.02.01

-217.00

84

-217.00

85.01

-217.00

TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI RECUPERATE ÎN
ANUL CURENT
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent

Aparare (rd.246)

230

60.02

248.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.232+233)

231

1

246.80

TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL

232

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

233

20

246.80

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.235)

234

70

1.20

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 236)

235

71

1.20

Active fixe (iclusiv reparatii capitale) (rd 237 la 240)

236

71.01

1.20

Constructii

237

71.01.01

Masini, echipamente si mijloace de transport

238

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

239

71.01.03

Alte active fixe

240

71.01.30

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.242)

241

79

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd 243+244)

242

81

Rambursari de credite externe

243

81.01

Rambursari de credite interne

244

81.02

1.20

245

Din total capitol:

246

Aparare nationala

15

60.02.02

248.00

Ordine publica si siguranta nationala (rd.264+266)

248

CHELTUIELI CURENTE (rd.250 la 251)
TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL

61.02

248.00

249

1

184.00

250

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

251

20

184.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.253)

252

70

64.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 254)

253

71

64.00
64.00

Active fixe (iclusiv reparatii capitale) (rd 255 la 258)

254

71.01

Constructii

255

71.01.01

Masini, echipamente si mijloace de transport

256

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

257

71.01.03

Alte active fixe

258

71.01.30

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.260)

259

79

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd 261+262)

260

81

Rambursari de credite externe

261

81.01

Rambursari de credite interne

262

81.02

64.00

263

Din total capitol:
Ordine publica (rd.265)

264

61.02.03

Politie comunitara

265

61.02.03.04

266

61.02.05

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectia civila nonmilitara)

248.00

.

267

Invatamant (rd.297+300+304+305+307+310)

269

65.02

8,321.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.271 la 273 + 276+279+282 )

270

1

8,126.00

TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

271

10

6,122.38

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

272

20

1,818.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.274)

273

51

0.00

274

51.01

0.00

275

51.01.01

Transferuri curente (rd.275)
Transferuri catre institutii publice
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd. 277)

276

55

26.62

A. TRANSFERURI INTERNE (rd.278)

277

55.01

26.62

Programe de dezvoltare

278

55.01.13

26.62

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA ( rd. 280)

279

57

129.00

280

57.02

129.00

281

57.02.02

Ajutoare sociale (rd.281)
Ajutoare sociale in natura
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

282

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.283+284)

57.02.04

129.00

59

30.00

283

59.01

Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

284

59.22

30.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.286)

285

70

195.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.287)

286

71

195.00

287

71.01

195.00

Constructii

288

71.01.01

Masini, echipamente si mijloace de transport

289

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

290

71.01.03

Alte active fixe

291

71.01.30

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.293)

292

79

0.00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd 294+295)

293

81

0.00

Burse

Active fixe (inclusiv reparatii capitale )(rd.288 la 291)

16

195.00

Rambursari de credite externe

294

Rambursari de credite interne

81.01

295

81.02

Din total capitol:

296

NULL

Invatamant prescolar si primar (rd298+299)

297

65.02.03

Invatamant prescolar

298

65.02.03.01

Invatamant primar

299

65.02.03.02

Invatamant secundar (rd 301 la 303)

300

65.02.04

Invatamant secundar inferior

301

65.02.04.01

Invatamant secundar superior

302

65.02.04.02

Invatamant profesional

303

65.02.04.03

Invatamant postliceal

304

65.02.05

Invatamant nedefinibil prin nivel (rd 306)

305

65.02.07

8,291.00

Invatamant special

306

65.02.07.04

8,291.00

Servicii auxiliare pentru educatie (rd308+309)

307

65.02.11

Internate si cantine pentru elevi

308

65.02.11.03

Alte sevicii auxiliare

309

65.02.11.30

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

310

65.02.50

Sanatate (rd.334+336)

312

66.02

1,046.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.314 la 316+319)

313

1

1,046.00

TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

314

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

315

20

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.317)

316

51

1,046.00
1,046.00

0.00

30.00

.

Transferuri curente (rd.318)

317

51.01

Actiuni de sanatate

318

51.01.03
51.01.39

Transferuri din bugetele cons. Loc. şi jud. pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA ( rd.320)
Ajutoare sociale (rd.321)

650.00
396.00

319

57

0.00

320

57.02

0.00

Ajutoare sociale in natura

321

57.02.02

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.323)

322

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.324)

323

71

0.00

324

71.01

0.00

Constructii

325

71.01.01

Masini, echipamente si mijloace de transport

326

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

327

71.01.03

Alte active fixe

Active fixe (inclusiv reparatii capitale )(rd.325 la 328)

328

71.01.30

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.330)

329

79

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd 331+332)

330

81

Rambursari de credite externe

331

81.01

Rambursari de credite interne

0.00

332

81.02

Din total capitol:

333

NULL

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.335)

334

66.02.06

335

66.02.06.01

650.00

66.02.06.03

396.00

Spitale generale
Unitati medico-sociale
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (rd.337)
Alte institutii si actiuni sanitare

17

336

66.02.50

337

66.02.50.50

1,046.00

.

Cultura, recreere si religie (rd.365+375+379+380)

339

67.02

13,621.40

CHELTUIELI CURENTE (rd.341 la 343+346+349)

340

1

13,582.90

TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

341

10

2,189.32

TITLUL ll BUNURI SI SERVICII

342

20

377.44

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.344)

343

51

6,571.00

Transferuri curente (rd.345)

344

51.01

6,571.00

Transferuri catre institutii publice

345

51.01.01

6,571.00

55

Alte transferuri

67.74

55.01

Transferuri interne

55.01.18

67.74

57

39.00

347

57.02

39.00

348

57.02.01

Alte transferuri curente interne
TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ (rd.347)

346

Ajutoare sociale
Ajutoare sociale în natură

57.02.04

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.350 la 352)

349

59

Asociaţii şi fundaţii

350

59.11

39.00
4,338.40

Sustinerea cultelor

351

59.12

Contributii la salarizarea personalului neclerical

352

59.15

4,326.00

59.22

12.40

70

38.50

Acţiuni cu caracter ştinţiific şi social cultural
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.354)

353

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.355)

354

71

38.50

355

71.01

38.50

Constructii

356

71.01.01

Masini,echipamente si mijloace transport

357

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

358

71.01.03

24.00

Alte active fixe

14.50

Active fixe (inclusiv reparatii capitale )(rd.356 la 359)

359

71.01.30

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.361)

360

79

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd 362+363)

361

81

Rambursari de credite externe

362

81.01

Rambursari de credite interne

363

81.02
85.01

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent

364

NULL

365

67.02.03

9,283.00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

366

67.02.03.02

2,712.00

Muzee

367

67.02.03.03

3,729.00

Institutii publice de spectacole si concerte

368

67.02.03.04

1,150.00

Scoli populare de arta si meserii

369

67.02.03.05

580.00

Case de cultura

370

67.02.03.06

Camine culturale

371

67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

372

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

373

67.02.03.12

Alte servicii culturale

374

67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (rd.376 la 378)

375

67.02.05

Sport

376

67.02.05.01

Tineret

377

67.02.05.02

Din total capitol:
Servicii culturale (rd.366 la 374)

18

1,112.00

0.00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

378

67.02.05.03

Servicii religioase

379

67.02.06

4,326.00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

380

67.02.50

12.40

Asigurari si asistenta sociala

382

68.02

92,547.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 384 la 386+389+394+397)

383

1

92,547.00

TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

384

10

35,005.40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

385

20

12,222.58

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.387)

386

51

1,017.00

387

51.01

1,017.00

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta
medico-sociale

388

51.01.04

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.390)

389

55

1,109.22

390

55.01

1,109.22

.

Transferuri curente (rd.388)

A. TRANSFERURI INTERNE (rd.391 la 393)

51.01.39

1,017.00

Programe cu finantare rambursabila

391

55.01.03

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila

392

55.01.08

Alte transferuri curente interne

393

55.01.18

394

57

43,192.80

395

57.02

43,192.80

396

57.02.01

42,282.00

57.02.04

910.80

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA ( rd.395)
Ajutoare sociale (rd.396)
Ajutoare sociale numerar
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

1,109.22

397

59

398

59.11

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.400)

399

70

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.401)

400

71

0.00
0.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.398)
Asociatii si fundatii

0.00

401

71.01

Constructii

402

71.01.01

Masini, echipamente si mijloace de transport

403

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

404

71.01.03

Alte active fixe

405

71.01.30

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.407)

406

79

0.00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd408+409)

407

81

0.00

Rambursari de credite externe

408

81.01

Rambursari de credite interne

409

81.02

Din total capitol:

410

NULL

Asistenta acordata persoanelor in varsta

411

68.02.04

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd413)

412

68.02.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate

413

68.02.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii

414

68.02.06

Ajutoare pentru locuinte

415

68.02.10

Crese

416

68.02.11

Prevenirea excluderii sociale (rd418+419)

417

68.02.15

Ajutor social

418

68.02.15.01

Cantine de ajutor social

419

68.02.15.02

Unitati de asistenta medico-sociale

420

68.02.12

Active fixe (inclusiv reparatii capitale )(rd.402 la 405)

85.01

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent

19

91,530.00

1,017.00

Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale

421

68.02.50.01

Locuinte,servicii si dezvoltare publica

423

70.02

CHELTUIELI CURENTE (rd 425 la 427+430)

424

1

TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

425

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

426

20

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.428)

427

51

Transferuri curente (rd.429)

428

51.01

Transferuri catre institutii publice

429

51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.431)

2,091.00
0.00

430

55

0.00

A. TRANSFERURI INTERNE (rd.432+433)

431

55.01

0.00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat

432

55.01.12

Alte transferuri curente interne

433

55.01.18

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.435+441)

434

70

2,091.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.436)

435

71

2,091.00

436

71.01

2,091.00

Constructii

437

71.01.01

2,091.00

Masini, echipamente si mijloace de transport

438

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

439

71.01.03

Alte active fixe

440

71.01.30

Active fixe (inclusiv reparatii capitale )(rd.437 la 440)

441

72

Active financiare (rd.443)

442

72.01

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.442)

443

72.01.01

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.445)

444

79

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd446+447)

445

81

Rambursari de credite externe

446

81.01

Rambursari de credite interne

447

81.02

448

NULL

85.01

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
Din total capitol:

449

70.02.03

Dezvoltarea sistemului de locuinte

450

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuntelor

451

70.02.03.30

452

70.02.05

985.00

Alimentare cu apa

453

70.02.05.01

985.00

Amenajari hidrotehnice

454

70.02.05.02

Iluminat public si electrificari rurale

455

70.02.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

456

70.02.07

Alte servicii in domeniile locuintelor,serviciilor si dezvoltarii comunale

457

70.02.50

Protectia mediului

459

74.02

500.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 461 la 463+466)

460

1

500.00

TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

461

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

462

20

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.464)

463

51

Locuinte (rd.450+451)

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.453+454)

1,106.00

.

Transferuri curente (rd.465)

464

51.01

Transferuri catre institutii publice

465

51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.467)

466

55

20

500.00

467

55.01

500.00

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila

468

55.01.08

500.00

Alte transferuri curente interne

470

55.01.18

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.472+478)

471

70

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.473)

472

71

0.00

473

71.01

0.00

Constructii

474

71.01.01

Masini, echipamente si mijloace de transport

475

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

476

71.01.03

Alte active fixe

477

71.01.30

A. TRANSFERURI INTERNE (rd.468 la 470)

Active fixe (inclusiv reparatii capitale )(rd.474 la 477)

478

72

Active financiare (rd.480)

479

72.01

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.479)

480

72.01.01

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.482)

481

79

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd483+484)

482

81

Rambursari de credite externe

483

81.01

Rambursari de credite interne

484

81.02

Din total capitol:
Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.487+488)

485

NULL

486

74.02.05

Salubritate

487

74.02.05.01

Colectarea,tratarea si distrugerea deseurilor

488

74.02.05.02

0.00

500.00
500.00

489

74.02.06

.

490

NULL

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.512)

492

80.02

255.00

CHELTUIELI CURENTE (rd494 la 496)

493

1

255.00

TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

494

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

495

20

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.497)

496

55

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

497

A. TRANSFERURI INTERNE (rd.498+499)

55.01
55.01.08

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila

255.00
255.00

Programe de dezvoltare

498

55.01.13

Alte transferuri curente interne

499

55.01.18

CHELTUIELI DE CAPITAL (RD.501)

500

70

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.502)

501

71

0.00

502

71.01

0.00

Constructii

503

71.01.01

Masini, echipamente si mijloace de transport

504

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

505

71.01.03

Alte active fixe

506

71.01.30

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.508)

507
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TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd509+510)

508

81

Rambursari de credite externe

509

81.01

Rambursari de credite interne

510

81.02

512

80.02.01

513

80.02.01.06

Active fixe (inclusiv reparatii capitale )(rd.503 la 506)

Din total capitol:
Actiuni generale economice si comerciale (rd.513la 516)
Prevenire si combatere gheturi
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255.00

Stimulare intreprinderi mici si mijlocii

514

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

515

80.02.01.10

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

516

80.02.01.30

.

517

Combustibili si energie (rd.542 la 544)

518

81.02

CHELTUIELI CURENTE (rd494 la 496)

519

1

TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

520

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

521

20

TITLUL IV SUBVENTII (rd.523)

522

40

523

40.03

524

51

Subventii pt acoperirea diferentelor de pret si tarif
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.525)
Transferuri curente (rd.526)

525

51.01

Transferuri catre institutii publice

526

51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.528)

527

55

528

55.01

529

55.01.12

CHELTUIELI DE CAPITAL (RD.531)

530

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.532)

531

71

A. TRANSFERURI INTERNE (rd.529)
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat

532

71.01

Constructii

533

71.01.01

Masini, echipamente si mijloace de transport

534

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

535

71.01.03

Alte active fixe

Active fixe (inclusiv reparatii capitale )(rd.533 la 536)

536

71.01.30

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.538)

537

79

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd539+540)

538

81

Rambursari de credite externe

539

81.01

Rambursari de credite interne

540

81.02

Din total capitol:

541

NULL

Energie termica

542

81.02.06

Alti combustibili

543

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

544

81.02.50

.

545

Agricultura,silvicultura,piscicultura si vanatoare

546

CHELTUIELI CURENTE (rd548 la 550)

547

1

TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

548

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

549

20

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.551)

550

51

Transferuri curente (rd.552)

551

51.01

Transferuri catre institutii publice

83.02

552

51.01.01

CHELTUIELI DE CAPITAL (RD.554)

553

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.555)

554

71

555

71.01

Constructii

556

71.01.01

Masini, echipamente si mijloace de transport

557

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

558

71.01.03

Alte active fixe

559

71.01.30

Active fixe (inclusiv reparatii capitale )(rd.556 la 559)
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255.00

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.561)

560

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd562+563)

79

561

81

Rambursari de credite externe

562

81.01

Rambursari de credite interne

563

81.02

564

NULL

565

83.02.03

Protectia plantelor si carantina fitosanitara

566

83.02.03.03

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

567

83.02.03.30

Transporturi

569

84.02

13,542.00

CHELTUIELI CURENTE (rd571 la 573+575+578)

570

1

9,453.00

TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

571

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

572

20

TITLUL IV SUBVENTII (rd.574)

573

40

574

40.03

575

51

Din total capitol:
Agricultura (rd.566+567)

Subventii pt acoperirea diferentelor de pret si tarif
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.576)

9,453.00

Transferuri curente (rd.577)

576

51

Transferuri catre institutii publice

577

51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.579)

578

55

579

55.01

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat

580

55.01.12

Alte transferuri curente interne

581

55.01.18

CHELTUIELI DE CAPITAL (RD.583+589)

582

70

4,089.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.584)

583

71

4,089.00

584

71.01

4,089.00

Constructii

585

71.01.01

2,047.00

Masini, echipamente si mijloace de transport

586

71.01.02

250.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

587

71.01.03

Alte active fixe

588

71.01.30

A. TRANSFERURI INTERNE (rd.580+581)

Active fixe (inclusiv reparatii capitale )(rd.585 la588)

589

72

Active financiare (rd.591)

590

72.01

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.590)

591

72.01.01

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.593)

592

79

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd594+595)

593

81

Rambursari de credite externe

594

81.01

Rambursari de credite interne

595

81.02

1,792.00

85

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent

596

Din total capitol:

597

84.02.03

4,089.00

Drumuri si poduri

598

84.02.03.01

4,089.00

Transport in comun

599

84.02.03.02

Strazi

600

84.02.03.03

Transport rutier (rd.598 la 600)

Transport aerian (rd.602)
Aviatia civila

601

84.02.06

602

84.02.06.02

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

603

84.02.50

ALTE ACŢIUNI ECONOMICE

604

87.02

0.00

CHELTUIELI CURENTE

605

1

0.00
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TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

606

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

607

20

TITLUL IV SUBVENTII (rd.574)

608

40

609

40.03

610

51

Transferuri curente (rd.577)

611

51

Transferuri catre institutii publice

612

51.01.01

613

55

Subventii pt acoperirea diferentelor de pret si tarif
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

614

55.01

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat

615

55.01.12

Alte transferuri curente interne

616

55.01.18

A. TRANSFERURI INTERNE

PREŞEDINTE,
Ion Cîlea

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind repartizarea unor sume din bugetul propriu al judeţului Vâlcea în bugetul unor municipii, oraşe
şi comune, pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru
elevii din clasele l-Vlll din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu
program normal de 4 ore, pe anul 2009
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2009, la care participă un
număr de 30 consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 3022
din 11.03.2009 ;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.3023 din 11.03.2009,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.96/2002, privind acordarea de
produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele l-V din învăţământul de stat, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art.5 alin.(2) din Legea bugetului de stat pe anul 2009, nr.18/2009;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se repartizează pe unităţi administrativ – teritoriale unele sume defalcate din taxa pe valoare
adăugată, destinate finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din
clasele l-Vlll din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4
ore, pe anul 2009, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Sumele neutilizate până la sfârşitul anului şcolar, prevăzute la art.1, vor fi utilizate în anul şcolar
2009/2010 cu aceeaşi destinaţie, în condiţiile legii.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei
Economice, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea
şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 45 alin.(2), lit.’’a ‘’, coroborate cu cele ale art.
98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 33 din 31 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 13.953 mii lei, din sume
din taxa pe valoare adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene şi comunale, pe anul 2009
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 31 martie 2009, la care participă un număr de 30
consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3438
din 18.03.2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.3439 din 18.03.2009,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.4 lit.’’c’’ din Legea bugetului de stat pe anul 2009, nr.18/2009;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se repartizează pe unităţi administrativ – teritoriale suma de 13.953 mii lei, din sume din taxa pe
valoare adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2009, potrivit
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Economice, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 45 alin.(2), lit.’’a ‘’, coroborate cu cele ale art.
98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
cu un număr de 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 3 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 34 din 31 martie 2009
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind stabilirea contribuţiei lunare datorate de persoanele internate în Centrul de Asistenţă
Medico-Socială Lădeşti, sau, după caz, de susţinătorii legali ai acestora, în anul 2009
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2009, la care participă un
număr de 30 consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.1183
din 2 februarie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.1184 din 2 februarie
2009, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.1, art.7 şi art.8 din Normele privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea
unităţilor de asistenţă medico-socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003, coroborate cu
prevederile art.5, alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice
de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificarea şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1(1) Se stabileşte contribuţia lunară datorată de persoanele internate în Centrul de Asistenţă Medico Socială Lădeşti, sau, după caz, de susţinătorii legali ai acestora, în anul 2009, în sumă de 458 lei, potrivit
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) constituie venit propriu al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei
Economice, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea şi Centrului de Asistenţă
Medico-Socială Lădeşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe
site - ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 coroborate cu cele ale art.45 alin.(2),
lit. “c” Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 35 din 31 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele cu handicap asistate în
centrele de îngrijire şi asistenţă medicală, precum şi în centrele de recuperare şi reabilitate
neuropsihică din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, în vederea
decontării cheltuielilor pentru persoane cu handicap care provin din alte judeţe
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 31 martie 2009, la care participă un număr de 30
consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.1568
din 10 februarie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.1569 din 10 februarie
2009, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.54 alin.(1), (2), (3) şi (4) din Legea nr.448/2006, privind protecţia şi
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promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
art.33 alin.(1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, republicate, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se stabileşte costul mediu lunar al cheltuielilor efectuate pentru întreţinerea persoanelor cu handicap,
asistate în centrele din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, după cum
urmează:
- 2.200 lei/lună/persoană asistată în centrele de îngrijire şi asistenţă medicală;
- 2.282 lei/persoană asistată în centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihică.
Art.2(1) Obligaţia de decontare a cheltuielilor prevăzute la art.1 pentru persoanele cu handicap, care au
domiciliul în alte judeţe, dar sunt asistate în centre aflate în judeţul Vâlcea, revine consiliilor judeţene, în a căror
rază teritorială îşi au domiciliul persoanele cu handicap, prin direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.
(2) Decontarea cheltuielilor se face având în vedere costul mediu lunar al cheltuielilor, din care se scade
contribuţia lunară de întreţinere, datorată de o persoană cu handicap, stabilită în condiţiile legii.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei
Economice şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţulu i Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 coroborate cu cele ale art.45 alin.(2),
lit. “c” Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
un nr. de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.36 din 31 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de măsuri pentru reducerea numărului copiilor părăsiţi în unităţile
sanitare, al copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, al gravidelor în risc social şi pentru
monitorizarea cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare
reîntorşi în familie, pe anul 2009
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2009, la care participă un
număr de 30 consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.2712
din 03 martie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.2713 din 03 martie
2009, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Raportul de activitate pe anul 2008, întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului, privind situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, a copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, a
gravidelor în risc social şi a activităţii de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi
părăsiţi în unităţile sanitare, reîntorşi în familie, din judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Comisiei pentru
Protecţia Copilului Vâlcea nr.64 din 30 ianuarie 2009;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1), lit.d şi alin.(5), lit.a, pct.2 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărării Guvernului
nr.323/2007 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind prevenirea abandonului copilului de către familie;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri pentru reducerea numărului copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, al
copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, al gravidelor în risc social şi pentru monitorizarea cazurilor de
copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie, pe anul 2009, prevăzut
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Economice şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, în vederea aducerii
la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nr. de 31 voturi pentru,
0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 37 din 31 martie 2009

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.15 din 31 iulie 2008, privind
aprobarea traseelor principale şi secundare, a autogărilor şi staţiilor publice aferente traseelor incluse
în Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate, pe perioada 1 iulie 2008 – 30 iunie
2011, în judeţul Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 31 martie 2009, la care participă un număr
de 30 consilieri judeţeni, din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.844
din 23 ianuarie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.845 din 23 ianuarie
2009, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’a’’, alin.(2) lit.’’c’’ alin.(5) lit.’’a’’ pct.13, pct.14, lit.’’c’’,
art.104, alin.(2), lit.”a” şi alin.(6), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.16 alin.(1), alin.(4), art.19, lit.”c” şi art.20,
alin.(7) din Legea serviciilor de transport public local, nr.92/2007 şi cu cele ale art.4, lit.”b” din Ordinul
Ministrului Internelor şi Reformei Administrative, nr.353/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii
serviciilor de transport public local nr.92/2007;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.15 din 31 iulie 2008, privind aprobarea traseelor principale
şi secundare, a autogărilor şi staţiilor publice aferente traseelor incluse în Programul de transport judeţean de
persoane prin curse regulate, pe perioada 1 iulie 2008 – 30 iunie 2011, în judeţul Vâlcea, se modifică şi se
completează, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Administraţie Locală, Direcţiei Economice, precum şi Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.38 din 31 martie 2009

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind actualizarea tarifelor pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării
transportului public de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2009, la care participă un
număr de 30 consilieri judeţeni, din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.1737 din 12 februarie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice înregistrat sub nr.1738 din 12
februarie 2009, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’d’’, alin.(5) lit.’’c’’ din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.35 alin.(3) din Normele de aplicare a
Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei
Administrative, nr.353/2007 şi cu prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.30 din 29
februarie 2008, privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Vâlcea;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă actualizarea tarifelor pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării transportului
public de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Vâlcea, potrivit anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Economice, Direcţiei Administraţie Locală şi Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., Agenţia Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.39 din 31 martie 2009
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri, precum şi concesionarea
acestora Societăţii Comerciale CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 31 martie 2009 la care participă un număr de 30
consilieri judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3259
din 16 martie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.3260 din 16 martie
2009, şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit. „c” şi alin.(4) lit. „a” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.3, alin.(3) din
Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare şi cu prevederile art.59 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006, privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se declară de interes public judeţean, următoarele bunuri, ale căror date de identificare sunt
prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:
1. Reabilitare reţea primară de transport apă fierbinte – înlocuire tronson agent primar de la stâlpul 136
(minim 500 m), respectiv zona pasaj subteran (inferior) subtraversare cale ferată la km.29+350 (2x30 m) cu
ţeavă Dn 800 mm;
2. Instalaţie turboagregat (turbină) cu abur în contrapresiune de la 130 bar la 35 bar, tip DKA 6,5 MW,
inclusiv realizarea fazelor de proiectare (Pth + CS + DE), realizarea lucrărilor de construcţii - montaj aferente şi
punerea în funcţiune;
3. Instalaţie turboagregat (turbină) cu abur în contrapresiune de la 13 bar la 6 bar, tip TKR 4,7 MW, inclusiv
realizarea fazelor de proiectare (Pth + CS + DE), realizarea lucrărilor de construcţii - montaj aferente şi
punerea în funcţiune.
Art.2.(1) Se aprobă concesionarea bunurilor prevăzute la art.1, Societăţii Comerciale CET GOVORA
S.A. RÂMNICU VÂLCEA şi se stabileşte redevenţa lunară pentru acestea, după cum urmează:
- pentru ,,Reabilitare reţea primară de transport apă fierbinte - înlocuire tronson tur termoficare de la
stâlpul 136 (minim 500 m) şi pasaj subteran Bogdan Amaru“ durata concesiunii este de 20 de ani, iar nivelul
redevenţei este de 112.201 lei/an .
- pentru ,,Turbină cu abur în contrapresiune de tip DKA 6,5 MW ’’, durata concesiunii este de 12 ani, iar
nivelul redevenţei este de 982.535 lei/an;
- pentru ,,Turbină cu abur în contrapresiune de tip DKA 4,7 MW ’’, durata concesiunii este de 12 de ani,
iar nivelul redevenţei este de 885.036 lei/an.
(2)
Plata redevenţei se datorează începând cu data încheierii contractului de concesiune pentru
bunurile prevăzute la art.1.
Art.3 Pe data prezentei hotărâri se modifică, în mod corespunzător Anexa la Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie 1999, de însuşire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea 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.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.40 din 31 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza „Studiu de fezabilitate”,
pentru obiectivul de investiţii “Grup hidroenergetic de mică putere pe conducta
de alimentare cu apă Cheia – Râmnicu Vâlcea”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 31 martie 2009, la care participă un număr de 30
consilieri judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3668
din 24 martie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.3669 din 24 martie 2009
şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(3), lit.”f” şi art.126 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.44 alin.(1) din
Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii
“Grup hidroenergetic de mică putere pe conducta de alimentare cu apă Cheia – Râmnicu Vâlcea”, ai cărui
indicatori tehnico-economici sunt prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Finanţarea obiectivului de investiţii se va realiza din bugetul propriu al judeţului, din cofinanţarea
publică (Fondul European de Dezvoltare Regională şi alocări din bugetul de stat) şi din alte surse constituite
potrivit legii.
Art.3 Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura sustenabilitatea proiectului “Grup hidroenergetic de mică putere
pe conducta de alimentare cu apă Cheia – Râmnicu Vâlcea”, după finalizarea investiţiilor pentru o perioadă de
minim 5 ani, eventualele depăşiri ale bugetului contractat, precum şi managementul şi implementarea proiectului.
Art.4 Se împuterniceşte domnul Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, în calitate de
reprezentant legal al solicitantului pentru promovarea proiectului “Grup hidroenergetic de mică putere pe
conducta de alimentare cu apă Cheia – Râmnicu Vâlcea”.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Economice, Direcţiei Tehnice, precum şi S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al
Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.41 din 31 martie 2009
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Avizului Unic nr.1 din 12.03.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism,
pentru documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Locuinţă S+P+1E+M, Intrarea Pinului, nr.11,
Municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 31 martie 2009, la care participă un număr de 30
consilieri judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3176
din 13 martie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Arhitectului Şef, înregistrat la nr.3177 din 13 martie 2009,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.37, alin.(5) din Legea nr.350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Avizul Unic nr.1 din 12.03.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi
Urbanism, pentru documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Locuinţă S+P+1E+M, Intrarea Pinului,
nr.11, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea”.
Art.2. Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Arhitectului Şef, Direcţiei Administraţie Locală precum şi Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea
şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit.”e” şi art.98 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de
31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.42 din 31 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 133 din 10 august 2007
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 31 martie 2009, la care participă un număr de 30
consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 2412
din 24.02.2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Relaţii Externe nr. 2413 din 24.02.2009
şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile articolului 33 alineatul 3 litera “b” din Legea finanţelor publice locale nr.
273/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale articolului 91 alineatul (6) litera “a” din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor articolului 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. I – Art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 133 din 10.08.2007 privind aprobarea asocierii
Consiliului Județean Vâlcea cu Instituția Prefectului – Județul Vâlcea, Consiliul Local al oraşului Berbeşti şi
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Consiliile Locale ale comunelor Grădiştea, Alunu, Livezi, Mateeşti, Sineşti şi Zătreni în vederea promovării şi
implementării proiectului “Dezvoltarea serviciilor de voluntariat pentru situaţii de urgenţă în zona comunei
Grădiştea” se modifică și se completează după cum urmează:
“Art.1 Se aprobă Asocierea Consiliului Județean Vâlcea cu Consiliul Local al oraşului Berbeşti şi Consiliile
Locale ale comunelor Grădiştea, Alunu, Livezi, Mateeşti, Sineşti şi Zătreni în vederea promovării şi
implementării proiectului “Dezvoltarea serviciilor de voluntariat pentru situaţii de urgenţă în zona comunei
Grădiştea”, potrivit contractului de asociere (parteneriat), prevăzut în Anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.”
Art. II – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Consiliului Local al oraşului Berbeşti,
Consiliilor Locale ale comunelor Grădiştea, Alunu, Livezi, Mateeşti, Sineşti şi Zătreni şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) coroborate cu cele ale
art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 43 din 31 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 172 din 31.10.2007 privind asocierea
judeţului Vâlcea cu judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Olt în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Sud - Vest Oltenia
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 31 martie 2009, la care participă un număr de 30
consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 3354
din 17.03.2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe, înregistrat la nr. 3355
din 17.03.2009 şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) şi (2), art. 12 şi art. 13 coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1)
lit. e) şi alin. (6) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale art.35 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. I Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea 172 din 31.10.2007, modificată şi completată prin Hotărârea
nr. 59 din 30.10.2008, se modifică după cum urmează:
Art. 5, pct. 1. lit. a) şi lit. b) din Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară Sud – Vest Oltenia şi
art. 3, pct. 1, lit. a) şi lit. b) din Actul Constitutiv al Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară Sud – Vest
Oltenia, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„ a) echipamente pentru bazele operaţionale judeţene:
- Baza operaţională judeţeană Dolj: 5 autospeciale pentru lucru cu apă şi spumă, 1 autospecială pentru
descarcerări grele, 3 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de
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urgenţă, 5 ambulanţe de prim ajutor, 1 ambulanţă de reanimare;
- Baza operaţională judeţeană Gorj: 4 autospeciale pentru lucru cu apă şi spumă, 1 autospecială pentru
descarcerări grele, 3 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de
urgenţă, 6 ambulanţe de prim ajutor, 1 ambulanţă de reanimare;
- Baza operaţională judeţeană Mehedinţi: 4 autospeciale pentru lucru cu apă şi spumă, 1 autospecială
pentru descarcerări grele, 3 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei
medicale de urgenţă, 5 ambulanţe de prim ajutor,1 ambulanţă de reanimare;
Baza operaţională judeţeană Olt: 4 autospeciale pentru lucru cu apă şi spumă, 1 autospecială pentru
descarcerări grele, 3 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de
urgenţă, 5 ambulanţe de prim ajutor, 1 ambulanţă de reanimare;
- Baza operaţională judeţeană Vâlcea: 4 autospeciale pentru lucru cu apă şi spumă, 1 autospecială de
cercetare N.B.C.R. (nuclear, biologic, chimic, radiologic), 1 autospecială pentru descarcerări grele, 3
autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă, 5 ambulanţe
de prim ajutor, 1 ambulanţă de reanimare;
b) echipamente pentru Baza operaţională regională: 1 autospecială de cercetare N.B.C.R. (nuclear,
biologic, chimic, radiologic), 1 centru de comandă şi control.”
Art. II Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Economice, Direcţiei Administraţie Locală, Direcţiei Programe şi Relaţii Externe, Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia, precum şi Consiliilor Judeţene Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Olt, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin.(2) lit. f) coroborate cu cele ale
art. 98 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.44 din 31 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat judeţul Vâlcea în managementul şi
implementarea proiectului „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud – Vest Oltenia" şi a contribuţiei judeţului Vâlcea la
implementarea proiectului
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 31 martie 2009, la care participă un număr de 30
consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 1972
din 17.02.2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe nr. 1973 din
17.02.2009 şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), alin. (2), alin. (3) şi alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr.
29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la
bugetul de stat, inclusiv din Fondul Naţional de Dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art.35 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (2) şi art. 91 alin. (1) litera “b” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă activităţile cu care va fi implicat judeţul Vâlcea în managementul şi implementarea
proiectului „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
în Regiunea Sud – Vest Oltenia", care se depune spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional,
Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.3 – Îmbunătăţirea dotării cu
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, prevăzute în Anexa care face parte
integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 2 – Se aprobă suma de 47.625,77 Euro, reprezentând cofinanţarea cheltuielilor eligibile aferente
proiectului prevăzut la art. 1.
Art. 3 – Se aprobă cheltuielile neeligibile în cuantum de 5.707,32 Euro, precum şi TVA în valoare de
452.444,79 Euro, care se va rambursa în condiţiile legii.
Art. 4 – Se aprobă resursele financiare necesare implementării activităţilor din proiect pentru judeţul Vâlcea
până la rambursarea şi decontarea ulterioară a acestora din instrumente structurale, toate eventualele depăşiri
ale bugetului contractat, precum şi sustenabilitatea proiectului pe o perioadă de minim 5 ani de la finalizarea acestuia.
Art. 5 – Managementul activităţilor proiectului care vizează judeţul Vâlcea va fi asigurat de personalul de
specialitate al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art. 6 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire
prevederile ei, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud – Vest Oltenia, Consiliului Judeţean Dolj – liderul
proiectului, Consiliului Judeţean Gorj, Consiliului Judeţean Mehedinţi, Consiliului Judeţean Olt şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) coroborate cu cele ale
art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 45 din 31 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind constituirea comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor formulate de numiţii Deliu
Constantin, Popescu Petre, Cocoşi Nicolae, Cocoşi Elena, S.C. PREDMILA PROD S.R.L. Râmnicu
Vâlcea şi S.C. I + V S.R.L. Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 31 martie 2009, la care participă un număr de
consilieri judeţeni, din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3178
din 13 martie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Arhitectului Şef, înregistrat la nr.3179 din 13 martie 2009,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.15 – 20 din Legea nr.33/1994, privind exproprierea pentru cauză de
utilitate publică;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se constituie comisia pentru soluţionarea întâmpinărilor formulate de numiţii Deliu Constantin,
Popescu Petre, Cocoşi Nicolae, Cocoşi Elena, S.C. PREDMILA PROD S.R.L. Râmnicu Vâlcea şi S.C. I + V
S.R.L. Râmnicu Vâlcea, în următoarea componenţă:
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1. Florea Mierluş, Director Executiv, cu un număr de 31 voturi pentru şi 0 voturi împotrivă;
2. Mircia Gutău, Primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea, cu un număr de 22 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă;
3.
Florin Vâju, Inginer, S.C. PODRUM S.R.L. Râmnicu Vâlcea, cu un număr de 31 voturi pentru şi 0 voturi
împotrivă;
4. Adrian Ciocănău, Proiectant, Vicepreşedinte al Ordinului Arhitecţilor din România, 31 voturi pentru, 0
voturi împotrivă;
5. Nicolae Vălimăreanu, Director, Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea, 30 voturi
pentru şi 1 vot împotrivă;
6. Ion Simoiu, Proprietar, Str. Aurelian Sacerdoţeanu, nr.16, Municipiul Râmnicu Vâlcea, 30 voturi pentru
şi 1 vot împotrivă;
7. Mirela-Valeria Dobrescu, Proprietar, Reprezentant proprietari de teren din zonă, 31 voturi pentru şi 0
voturi împotrivă;
8. Constanţa Batista, Proprietar, Reprezentant proprietari de teren din zonă, 30 voturi pentru şi 1 vot împotrivă.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Tehnice, Arhitectului Şef, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, S.C.PODRUM S.R.L., Regiei Autonome
Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, precum şi membrilor comisiei prevăzuţi la art.1, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(5), coroborate cu cele ale art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 46 din 31 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind repartizarea sumei de 220,0 mii lei Comunei Malaia, din sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea susţinerii programelor de dezvoltare
locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pentru realizarea proiectului
„Valorificarea potenţialului turistic montan şi dezvoltarea infrastructurii de agrement în zona Malaia”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 31 martie 2009 la care participă un număr de 30
consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.3721
din 25 martie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat sub nr.3722 din 25 martie
2009, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.33, alin.(3), lit.”b” din Legea privind finanţele publice locale, nr.273/2006,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se repartizează suma de 220,0 mii lei Comunei Malaia, din sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea susţinerii programelor de dezvoltare locală şi a
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pentru realizarea proiectului „Valorificarea
potenţialului turistic montan şi dezvoltarea infrastructurii de agrement în zona Malaia”.
Art.2 Sumele rămase neutilizate la finele anului 2009, provenite din sursa menţionată la art.1 şi care se
reflectă în excedentul bugetului local şi în fondul de rulment, vor fi utilizate în anul următor cu aceeaşi
destinaţie, în condiţiile legii.
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Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei
Economice, Primăriei Comunei Malaia, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, precum şi Instituţiei
Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2), lit. “a”, coroborate cu
prevederile art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 47 din 31 martie 2009

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei și statelor de funcții ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 31 martie 2009, la care participă un număr de 30
consilieri judeţeni, din totalul de 32 în funcţie,
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 3808
din 26.03.2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor
Publice, înregistrat sub nr. 3809 din 26.03.2009, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(1) lit."a" şi alin.(2) lit."c" din Legea administraţiei publice locale,
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 7 alin.(4) lit. “d” şi “g” din Regulamentul
cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004, republicată;
În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 79/2007, se modifică, după cum urmează:
1.

Se înfiinţează Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzii, cu un număr de 17 posturi;

2.

Se înfiinţează Centrului de primire în regim de urgență pentru copil, cu un număr de 12 posturi.

3.

Se înfiinţează Centrul de îngrijire şi asistenţă Bistriţa, cu un număr de 19 posturi.

Art. 2. Statele de funcții ale Adăpostului de zi și de noapte pentru copiii străzii, Centrului de primire în regim
de urgență pentru copil și Centrului de îngrijire și asistență Bistrița sunt prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 3 care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
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Direcţiei Economice, Compartimentului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, precum şi Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei
şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului
Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.48 din 31 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea pe
principalele domenii de activitate, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.36 din 11 septembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2009 la care participă un număr
de 30 consilieri judeţeni, din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere discuţiile din plenul şedinţei Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi opţiunile formulate,
pregătirea profesională şi domeniile în care îşi desfăşoară activitatea consilierii judeţeni;
În conformitate cu prevederile art. 54 coroborate cu prevederile art. 98 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art.15 şi 17
din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului
nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea pe principalele domenii de
activitate, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.36 din 11 septembrie 2008, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Domnul consilier judeţean Grigore Petre (PD-L) trece de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism, la Comisia juridică.
2. Domnul consilier judeţean Obogeanu Iulian (PD-L) trece de la Comisia juridică, la Comisia pentru relaţii
cu societatea civilă şi servicii publice deconcentrate.
3. Domnul consilier judeţean Simion Aurel (PD-L) trece de la Comisia pentru relaţii cu societatea civilă şi
servicii publice deconcentrate, la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
persoanelor prevăzute la art.1, şi structurilor funcţionale ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
ION CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
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Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 49 din 31 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind repartizarea sumei de 2.119,0 mii lei, din cota de 22% din impozitul pe venit încasat la bugetul
de stat la nivelul judeţului Vâlcea, aflată în contul deschis pe seama Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice Vâlcea pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea susţinerii programelor de dezvoltare
locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2009

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2009 la care participă un număr
de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.4833
din 21 aprilie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat sub nr.4834 din 21 aprilie
2009, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.33, alin.(3), lit.”b” din Legea privind finanţele publice locale, nr.273/2006,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se alocă suma de 2.119,0 mii lei, din cota de 22% din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la
nivelul judeţului Vâlcea, aflată în contul deschis pe seama Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea pentru
echilibrarea bugetelor locale, în vederea susţinerii programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de
infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2009, potrivit anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Sumele neutilizate la finele anului 2009, provenite din sursa menţionată la art.1, care se reflectă în
excedentul bugetului local şi în fondul de rulment, vor fi utilizate în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în
condiţiile legii.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei
Economice, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea şi consiliilor locale prevăzute în anexă, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea
şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu cele ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
cu un număr de 33 voturi pentru 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
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Nr.50 din 30 aprilie 2009

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 8,0 mii lei pentru realizarea în comun a unor acţiuni de interes judeţean
cu parteneri din societatea civilă şi utilizarea sumei de 470 mii lei din fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru acordarea de ajutoare
unor unităţi administrativ – teritoriale
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2009, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.4837
din 21 aprilie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.4838 din 21 aprilie
2009, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(3), lit.”a” şi alin.(6) lit.’’a’’ din Legea administraţie publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36, alin.(1) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1(1) Se aprobă alocarea sumei de 8,0 mii lei pentru realizarea în comun a unor acţiuni de interes
judeţean cu parteneri din societatea civilă, după cum urmează:

1. - 3,0 mii lei Asocia iei Jude ene de Atletism Vâlcea pentru premierea sportivilor declara i
câ tig tori cu echipament i materiale sportive, plachete, diplome, cupe, etc.
2. - 5,0 mii lei Asociaţiei Judeţene de Fotbal Vâlcea pentru premierea echipelor câştigătoare cu echipament
şi materiale sportive, plachete, diplome, cupe, etc.
(2) Suma de 8,0 mii lei va fi asigurată prin diminuarea cu aceeaşi valoare a fondurilor prevăzute în bugetul
propriu al judeţului Vâlcea, la articolul 20.02 "Reparaţii curente", din cadrul titlului "Bunuri şi servicii", capitolul
51.02 "Autorităţi publice.’’
Art.2. Se aprobă utilizarea sumei de 430 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului
Judeţean Vâlcea, pe anul 2009, pentru acordarea de ajutoare unor unităţi administrativ-teritoriale, după cum urmează:
1. - 20,0 mii lei Municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru a fi utilizaţi în vederea reconstruirii imobilului în care
funcţionează Grădiniţa nr.1, care se află în proprietatea Parohiei ’’ Toţi Sfinţii ” din municipiul Râmnicu Vâlcea ;
2. - 20,0 mii lei Municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea continuării lucrărilor la lăcaşul de cult ortodox
situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni nr.101, aflat în folosinţa gratuită a Parohiei ‘’Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena’’;
3. - 30,0 mii lei Oraşului Ocnele Mari pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare a Bisericii cu hramul " Sfinţii
Îngeri ’’-Brad;
4. - 20,0 mii lei Oraşului Călimăneşti pentru continuarea lucrărilor de construire a unui corp de chilii în
cadrul Sfintei Mânăstiri Cozia, unde să înnopteze elevii, pelerinii, turiştii;
5. - 20,0 mii lei Oraşului Călimăneşti pentru reabilitarea a 1,5 km din drumul de acces către Sfânta
Mânăstire Turnu, care se află într-o stare avansată de degradare;
6. - 20,0 mii lei comunei Câineni pentru executarea lucrărilor de restaurare a Bisericii din satul Câinenii Mari;
7. - 100,0 mii lei comunei Scundu pentru decontarea centralei termice necesară pentru obiectivul "Extindere
şi modernizare sediu primărie";
8. - 30,0 mii lei Oraşului Călimăneşti în vederea pregătirii în bune condiţii a Festivalului de folclor "
Cântecele Oltului ", ediţia a XLI - a, festival care promovează pe plan internaţional şi naţional judeţul Vâlcea;
9. - 30,0 mii lei Oraşului Horezu pentru organizarea, în perioada 29 - 31 mai 2009, a celei de - a XXXIX
ediţie a Târgului Ceramicii Populare Româneşti " Cocoşul de Hurez " ;
10. - 10,0 mii lei comunei Diculeşti pentru organizarea Festivalului cultural artistic " Satul - glie de eroi ";
11. - 5,0 mii lei comunei Vaideeni, în vederea acordării unui ajutor financiar doamnei Petrică Elena, pentru
executarea lucrărilor de refacere a locuinţei afectate de incendiu.
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12. - 5,0 mii lei comunei Mateeşti, în vederea acordării unui ajutor financiar doamnei Ungureanu Victoria,
pentru executarea lucrărilor de refacere a locuinţei afectate de incendiu.
13. - 40,0 mii lei Oraşului Bălceşti, din care 20,0 mii lei pentru Secţia de Pediatrie din cadrul Spitalului
orăşenesc şi 20,0 mii lei pentru Serviciul de Ambulanţă;
14. – 20,0 mii lei Oraşului Brezoi, pentru executarea unor lucrări urgente de reparaţii curente la Substaţia
de Ambulanţă Brezoi ;
15. – 100,0 mii lei comunei Ioneşti, pentru decontarea lucrărilor de reabilitare a Şcolii Marcea.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Economice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice 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 în temeiul art. 45 alin.(2), lit.a, coroborate cu prevederile art.98 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de
33 voturi pentru, 0 - voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R EŞ E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 51 din 30 aprilie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a bugetului
instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul propriu al judeţului, a bugetului instituţiilor publice
finanţate integral din venituri proprii, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a veniturilor şi
cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, pe anul 2008
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2009 la care participă un număr
de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie ;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.4767
din 16 aprilie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.4768 din 16 aprilie
2009, precum şi avizele comisiilor de specialitate ;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(3), lit.”a” şi art.104, alin.(4), lit.”b” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.57
alin.(1) şi 58 alin.(4) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă contul de execuţie a bugetului propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2008, prevăzut în anexa nr. 1.
Art.2. Se aprobă contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul propriu al
judeţului, pe anul 2008, prevăzut în anexa nr. 2.
Art.3. Se aprobă contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, pe
anul 2008, prevăzut în anexa nr. 3.
Art.4. Se aprobă contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2008, prevăzut
în anexa nr. 4.
Art.5. Se aprobă contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, pe anul
2008, prevăzut în anexa nr. 5.
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Art.6. Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Economice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice 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 în conformitate cu prevederile art. 45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu cele
ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.52 din 30 aprilie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind contractarea unei finanţări rambursabile interne în sumă de 25.000 mii lei,
pe termen de 7 ani şi 6 luni, pentru realizarea unor investiţii publice de interes judeţean
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2009 la care participă un număr
de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie ;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.1926
din 22 aprilie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.1927 din 22 aprilie
2009, precum şi avizele comisiilor de specialitate ;
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes
judeţean, ale căror documentaţii tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărârile Consiliului Judeţean
Vâlcea nr. 41 din 31 martie 2009 şi nr.10 din 29 ianuarie 2009, prevăzute în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit.’’b’’ şi alin.(3) lit. b), art. 104 alin.(1) lit. c) şi alin.(4) lit.d) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.61
alin.(1) şi (2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007, privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a
împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 pct. 8 din Carta europeană a
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, precum şi cu
prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 25.000 mii lei, pe termen de
7ani şi 6 luni.
Art.2 Contractarea finanţării rambursabile se face pentru realizarea investiţiilor publice de interes judeţean,
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Din bugetul propriu al judeţului Vâlcea se asigură integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice judeţene;
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes judeţean;
c) altor cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art.1.
Art.4.(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice judeţene, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea
are obligaţia să publice pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Vâlcea, următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale
acesteia;
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b) valoarea finanţării rambursabile contractate;
c) gradul de îndatorare a judeţului Vâlcea;
d) durata serviciului datoriei publice judeţene, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de
rambursare a finanţării rambursabile;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării rambursabile;
f) plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul
expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Economice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, Instituţiei Prefecului – Judeţul 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 în conformitate cu prevederile art. 45, alin.(2), lit.”b”, coroborate cu cele
ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 10 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 53 din 30 aprilie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind darea în folosinţă gratuită, pe termen limitat,
Parohiei Drăganu din comuna Valea Mare, a unui autoturism
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2009, la care participă un număr
de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.4488
din 10 aprilie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr. 4489 din 10 aprilie
2009, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.4141 din 02.04.2009, prin care Parohia
Drăganu din comuna Valea Mare a solicitat, fără plată, autoturismul marca Dacia Nova aflat la Centru de
Asistenţă Medico-Socială Lădeşti, precum şi adresa înregistrată sub nr.4241 din 06.04.2009, prin care Parohia
Oraşului Ocnele Mari a refuzat autoturismul marca Dacia Nova GTI, primit prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.5 din 29 ianuarie 2009;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) lit.”c” şi ale art.124 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se dă în folosinţă gratuită, pe termen de 10 ani, Parohiei Drăganu din comuna Valea Mare,
autoturismul marca Dacia Nova GTI, având următoarele caracteristici :
- număr de înmatriculare: VL 13 CGP;
- anul de fabricaţie: 1999;
- data dării în folosinţă: 13.01.2000;
- durata de folosinţă: 6 ani;
- valoarea de inventar: 9 700 lei;
- culoare: gri metal;
- serie motor: 0005533;
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- serie şasiu: UU1R52319Y2873539;
- capacitate cilindrică: 1557 cm cubi.
Art.2 Transmiterea autoturismului se va face prin protocol încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi
Parohia Drăganu din comuna Valea Mare, în baza procesului verbal de predare – primire, încheiat între Centrul
de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti şi reprezentantul parohiei.
Art.3 Pe data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.5 din 29
ianuarie 2009.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Economice, Direcţiei Administraţie Locală, Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti şi Parohiei Drăganu
din comuna Valea Mare, 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 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 54 din 30 aprilie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea întrunit în şedinţa din data de 30 aprilie 2009, la care participă un număr de 32
consilieri judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3359
din 17 martie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice înregistrat la nr.3360 din 17 martie
2009 şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.91 alin. (1) lit.”a” şi lit.”d”, alin.(2), lit.”c” şi alin.(5), lit.”a”, pct.4 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu
cele ale Ordonanţei Guvernului nr.21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum
si desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.82 din 30 aprilie 2008, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Teatrului
„Anton Pann” Râmnicu Vâlcea.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Economice, precum şi Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al
Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
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SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 55 din 30 aprilie 2009
ANEXĂ
la Hotărârea nr. 55/2009

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A TEATRULUI „ANTON PANN” RÂMNICU VÂLCEA

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. - Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea este persoană juridică de drept public, încadrată în
categoria instituţiilor de spectacole de repertoriu şi funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art. 2. - Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 353/2007, cu
prevederile prezentului Regulament şi ale legislaţiei române în vigoare.
Art. 3. - Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea are sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, bulevardul Tudor
Vladimirescu nr. 23, judeţul Vâlcea. Toate documentele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc., emanând de la
Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea vor conţine denumirea completă a instituţiei, sediul, număr de telefon şi
de fax, pagina web şi adresa electronică.
CAPITOLUL II
ATRIBUŢII ŞI OBIECT DE ACTIVITATE
Art. 4. - Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea are următoarele atribuţii:
a) formarea şi dezvoltarea culturii teatrale, promovarea valorilor cultural-artistice naţionale şi universale
prin spectacole de teatru şi a altor forme de spectacol;
b) promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane şi susţinerea creatorilor, susţinerea circulaţiei
operelor şi a creaţiilor artistice;
c) promovarea dialogului intercultural şi a creaţiei artistice şi culturale în circuitul mondial de valori;
d) sprijinirea mobilităţii naţionale şi transnaţionale a creatorilor şi artiştilor;
e) atragerea şi cultivarea unui public de teatru cât mai numeros.
Art. 5. - (1) Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea are ca obiect de activitate:
- realizarea şi prezentarea de spectacole dramatice şi de păpuşi şi/sau marionete (teatru de animaţie);
- transport rutier persoane şi marfă (decorul, costumele şi recuzita spectacolelor).
(2) Obiectivele principale ale Teatrului „Anton Pann" sunt următoarele:
a) colaborarea cu celelalte instituţii care funcţionează în municipiul Râmnicu Vâlcea şi judeţul Vâlcea
pentru realizarea de proiecte culturale comune, importante pentru mediul social, spiritual şi economic al
comunităţii în consens cu profilul european al cetăţeanului;
b) participarea la proiecte coordonate de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, UNITER şi
ale altor instituţii de cultură din ţară şi din lume, la proiecte culturale şi de consolidare instituţională ale Uniunii Europene;
c) colaborarea şi încheierea de convenţii de parteneriat cu alte teatre sau instituţii culturale din ţară şi din
străinătate, pentru realizarea de proiecte culturale comune;
d) conceperea şi realizarea de programe în domeniul său de activitate, organizarea de festivaluri, turnee,
simpozioane, ateliere de teatru etc., de importanţă locală, naţională şi internaţională.
(3) Activitatea Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea se desfăşoară pe baza repertoriului de spectacole
şi/sau a proiectelor, a programelor cultural-artistice anuale aprobate de Consiliul Judeţean Vâlcea şi a
programelor culturale pe termen mediu şi lung. Ca instituţie publică de spectacole are, conform legii, autonomie
deplină în stabilirea şi realizarea repertoriului, a proiectelor, precum şi a programelor cultural-artistice, în
consens cu politicile culturale ale autorităţilor centrale sau locale, concepute pentru a răspunde nevoilor comunităţii.
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(4) Activitatea instituţiei este organizată pe stagiuni teatrale anuale care încep la data de 1 septembrie a
fiecărui an calendaristic.

CAPITOLUL III
FINANŢAREA
Art. 6. - Finanţarea Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea se realizează din venituri proprii şi subvenţii
acordate de la bugetul de stat, bugetul judeţului, precum şi din alte surse potrivit prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea
activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 353/2007.
Art. 7. - (1) Finanţarea cheltuielilor necesare funcţionării Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea se
realizează astfel:
a) cheltuielile necesare realizării programului minimal anual prevăzut în contractul de management se
acoperă integral din subvenţii bugetare;
b) cheltuielile necesare realizării proiectelor, altele decât cele din programul minimal, se acoperă din
venituri proprii, subvenţii bugetare şi din alte surse;
c) cheltuielile de personal se asigură din subvenţii bugetare corelate cu venituri proprii; pentru stimularea
personalului pot fi utilizate fonduri din venituri proprii în condiţiile legii;
d) cheltuielile necesare pentru întreţinerea, reabilitarea şi dezvoltarea bazei materiale se acoperă din
subvenţii bugetare, venituri proprii şi din alte surse;
e) cota de venituri proprii rezultate din exploatarea unor bunuri aflate în administrare se poate reţine în
procentul maxim prevăzut de lege; sumele astfel determinate se gestionează în regim extrabugetar pentru
necesităţile instituţiei cu aprobarea Consiliului Administrativ.
(2) Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea poate beneficia de bunuri materiale şi fonduri băneşti primite sub
formă de servicii, donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale; liberalităţile de orice fel pot fi
acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiţii ori sarcini care ar afecta autonomia culturală a instituţiei.
Art. 8. - Obligaţiile de plată ale instituţiei, pentru realizarea producţiilor artistice, la care se utilizează
personal artistic remunerat în baza unor contracte încheiate conform prevederilor legale privind dreptul de autor
şi drepturile conexe, precum şi personal tehnic şi administrativ remunerat pe baza unor contracte individuale de
muncă cu timp parţial şi contracte de prestări servicii în baza prevederilor Codului Civil, se consideră cheltuieli
aferente producţiilor artistice şi se prevăd în bugetul de venituri şi cheltuieli al Teatrului.
Art. 9. - Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, alte autorităţi ale administraţiei publice
centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale pot susţine, material şi financiar, singure sau în
parteneriat, realizarea unor programe şi proiecte culturale, inclusiv turnee ale instituţiei în ţară ori în străinătate.
CAPITOLUL IV
CONDUCEREA ŞI ATRIBUŢIILE ACESTEIA
Art. 10. - (1) Conducerea Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea este asigurată de director, precum şi de
Consiliul Administrativ – organism cu rol deliberativ şi de Consiliul artistic – organism cu rol consultativ.
(2) Conducerea instituţiei este încredinţată în baza unui concurs de proiecte de management, organizat de
Consiliul Judeţean Vâlcea.
(3) Angajarea directorului se face prin contract de management, încheiat între preşedintele Consiliului
Judeţean Vâlcea şi câştigătorul concursului.
(4) Numirea, sancţionarea, suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de muncă ale directorului se
realizează, în condiţiile legii, de către Consiliul Judeţean Vâlcea.
(5) Consiliul Administrativ se numeşte prin decizie a directorului şi este compus dintr-un număr de 7
(şapte) persoane, după cum urmează:
- preşedinte – directorul instituţiei;
- membri: – contabil-şef;
- şef Serviciu Financiar Contabilitate, Resurse Umane, Achiziţii, Juridic;
- şef Serviciu Tehnic şi Producţie Spectacole;
- consilier juridic;
- un reprezentant al Compartimentului Artistic;
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- un reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea, desemnat de acesta prin hotărâre, în condiţiile legii.
(6) Preşedintele Consiliului Administrativ stabileşte datele de şedinţă şi asigură pregătirea proiectelor de
hotărâri, organizarea şi derularea şedinţelor.
(7) Pentru buna desfăşurare a activităţii cultural-artistice, în cadrul Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea
se înfiinţează un Consiliu Artistic, organism cu rol consultativ, numit prin decizie a directorului, compus din 3-5
personalităţi culturale din instituţie şi din afara acesteia, al cărui preşedinte este directorul instituţiei.
(8) Consiliul Administrativ şi Consiliul Artistic se organizează şi funcţionează în baza prezentului
Regulament de Organizare şi Funcţionare.
Art. 11. - (1) Consiliul Administrativ are următoarele atribuţii principale:
a) analizează şi avizează lista programelor şi proiectelor minimale proprii anuale şi a altor programe
culturale, pe care le supune aprobării Consiliului Judeţean Vâlcea;
b) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei, în vederea aprobării acestuia de către
Consiliului Judeţean Vâlcea;
c) elaborează şi supune aprobării Consiliului Judeţean Vâlcea programele anuale de investiţii şi reparaţii
curente necesare instituţiei;
d) analizează, avizează şi supune anual aprobării Consiliului Judeţean Vâlcea, organigrama, statul de
funcţii şi, după caz, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a instituţiei; aprobă Regulamentul de Ordine
Interioară a instituţiei;
e) analizează şi aprobă măsuri pentru perfecţionarea, încadrarea şi promovarea salariaţilor, potrivit legii;
f) analizează contestaţiile în legătură cu acordarea sporurilor, premiilor şi a altor drepturi salariale şi
stabileşte măsuri de soluţionare a acestora;
g) ia măsuri pentru organizarea eficientă a activităţii instituţiei, vizând studii şi propuneri de perfecţionare a
activităţii structurilor funcţionale;
h) urmăreşte buna gospodărire şi folosire a mijloacelor materiale şi financiare ale instituţiei, luând măsurile
necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului din administrare şi, după caz, pentru recuperarea
pagubelor pricinuite.
(2) Consiliul Administrativ se întruneşte trimestrial, în şedinţe ordinare, sau, ori de câte ori este
nevoie, în şedinţe extraordinare, la propunerea a cel puţin 2/3 din numărul membrilor.
(3) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Consiliul Administrativ adoptă hotărâri, în prezenţa a cel puţin 2/3
din membri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
(4) Proiectele de hotărâri pentru şedinţă se comunică membrilor Cosiliului Administrativ cu cel puţin 3 zile
înainte de data desfăşurării şedinţelor ordinare şi cu 24 de ore înainte de şedinţele extraordinare.
(5) Dezbaterile se consemnează într-un proces-verbal de şedinţă, care se semnează de membrii
Consiliului Administrativ care au participat la şedinţă.
(6) Procesul-verbal se consemnează într-un registru special.
Art. 12. - (1) Directorul are următoarele atribuţii principale:
a) reprezintă instituţia în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în Justiţie;
b) exercită funcţia de ordonator secundar de credite, ia măsuri pentru execuţia bugetului anual de venituri
şi cheltuieli al instituţiei;
c) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei, organigrama şi statul de funcţii şi le supune,
spre avizare, Consiliului Administrativ şi, spre aprobare, Consiliului Judeţean Vâlcea, potrivit legii;
d) organizează şi coordonează activitatea tuturor compartimentelor funcţionale ale instituţiei;
e) reprezintă instituţia la negocierea contractelor individuale de muncă şi a celorlalte contracte sau
convenţii încheiate cu persoanele fizice sau juridice, angajează şi concediază personalul instituţiei, în condiţiile legii;
f) răspunde de administrarea şi gestionarea patrimoniului instituţiei, în condiţiile legii;
g) prezintă, spre avizare, Consiliului Administrativ şi Consiliului Artistic, programul anual de activitate,
proiectele artistice, programul minimal, strategia culturală, precum şi programele specifice ale instituţiei, după
care le supune aprobării Consiliului Judeţean Vâlcea şi ia măsurile necesare pentru realizarea acestora;
h) îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului Administrativ – organismul cu rol deliberativ, precum şi
al Consiliului Artistic – organismul cu rol consultativ;
i) pune în aplicare hotărârile adoptate de Consiliul Administrativ;
j) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă cuprinse în Contractul de
management încheiat cu ordonatorul principal de credite al Consiliul Judeţean Vâlcea;
k) stabileşte, cu consultarea contabilului şef, calendarul premierelor, spectacolelor şi ritmicitatea
producţiilor teatrale;
l) asigură elaborarea Regulamentului de Ordine Interioară a instituţiei;
m) asigură condiţiile şi atmosfera necesară desfăşurării normale a actului de creaţie artistică;
n) supraveghează menţinerea calităţii spectacolelor şi a disciplinei artistice;
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o) soluţionează contestaţiile în legătură cu stabilirea salariilor de bază, cu acordarea sporurilor, premiilor şi
a altor drepturi salariale;
p) dispune aplicarea de sancţiuni disciplinare personalului instituţiei, potrivit legii;
q) aprobă fişele postului pentru personalul instituţiei, întocmite potrivit legii;
r) întocmeşte fişele anuale de evaluare pentru personalul din subordine;
s) asigură informarea periodică a Consiliului Judeţean Vâlcea, privind activitatea instituţiei;
t) propune participarea Teatrului la festivaluri şi turnee în ţară şi străinătate;
u) stabileşte purtătorul de cuvânt al instituţiei.
(2) În exercitarea atribuţiilor proprii, directorul emite decizii.
(3) În absenţa directorului, atribuţiile şi competenţele acestuia sunt îndeplinite de contabilul şef, în baza
deciziei scrise a directorului.
Art. 13. - (1) Consiliul Artistic îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) face propuneri pentru proiectele artistice ale Teatrului pe stagiune;
b) analizează valoarea producţiilor Teatrului şi păstrarea calităţii spectacolelor din repertoriu;
c) analizează aspecte privind etica profesională a corpului artistic şi face propuneri privind menţinerea
unui standard profesional şi etic ridicat;
d) propune acţiuni de promovare a imaginii instituţiei.
(2) Consiliul Artistic se întruneşte la convocarea directorului instituţiei.
CAPITOLUL V
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DE SPECIALITATE
Art. 14. - Funcţionarea Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea se asigură de către personalul artistic,
tehnic şi de către personalul administrativ, care, de regulă, îşi desfăşoară activitatea în baza contractelor
individuale de muncă.
Art. 15. - (1) Pentru realizarea atribuţiilor sale specifice, Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea are structură
organizatorică proprie, stabilită prin organigramă şi statul de funcţii, fiind compusă din: director, contabil-şef,
servicii, compartimente şi o Agenţie Teatrală având rol de impresariat artistic şi de organizator de spectacole.
(3) Numărul de personal, organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea se
aprobă, în condiţiile legii, de către Consiliul Judeţean Vâlcea.
Art. 16. - Contabilul-şef este subordonat directorului şi are următoarele atribuţii principale:
a) face parte din Consiliul Administrativ;
b) conduce, coordonează şi controlează activitatea: Serviciului Financiar-Contabilitate, Resurse Umane,
Juridic, Achiziţii, Agenţiei Teatrale, Serviciului Tehnic şi Producţie Spectacole şi Compartimentului ImagineProiecte Culturale şi Cooperare Internaţională;
c) exercită controlul financiar preventiv propriu prin viza de CFPP în conformitate cu prevederile OG
119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv cu modificările şi completările ulterioare;
d) participă la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei;
e) organizează şi răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului instituţiei;
f) stabileşte proceduri interne privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Financiar-Contabilitate,
Resurse Umane, Juridic, Achiziţii;
g) verifică întocmirea statelor de funcţii, a statelor de plată, a statelor de concedii de odihnă şi concedii medicale;
h) stabileşte măsuri de rentabilizare a activităţilor productive prin atragerea tuturor surselor şi rezervelor
de care dispune instituţia;
i) coordonează şi urmăreşte activitatea tehnică stabilind ordinea desfăşurării, realizării şi predării
lucrărilor la termen;
j) participă în comisia de evaluare a ofertelor privind achiziţiile publice, verifică condiţiile de calificare a
ofertanţilor;
k) răspunde de încheierea contractelor de achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări necesare bunei desfăşurări
a activităţii instituţiei conform legislaţiei în vigoare;
l) asigură instruirea şi pregătirea întregului personal pentru respectarea normelor de pază şi prevenirea
incendiilor, face propuneri de îmbunătăţire a activităţii;
m) iniţiază şi participă direct la elaborarea de proiecte pentru obţinerea de finanţări din fonduri destinate Culturii;
n) identifică posibilităţi de atragere de fonduri extrabugetare pentru realizarea producţiilor teatrale ale instituţiei;
o) propune măsuri de recompensare sau sancţionare a salariaţilor cu respectarea legislaţiei în vigoare;
p) întocmeşte fişele anuale de evaluare pentru personalul din subordine;
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q) participă alături de director la redactarea materialelor informative solicitate de Consiliul Judeţean
Vâlcea, de alte autorităţi şi instituţii publice.
Art. 17. - Personalul artistic, tehnic şi administrativ, structurat pe compartimentele şi serviciile
componente, îndeplineşte atribuţiile specifice domeniului respectiv, în vederea realizării obiectului de
activitate, obiectivelor şi strategiei instituţiei.
Art. 18. - (1) Compartimentul Artistic este subordonat directorului şi este compus din actori, secretar
literar pentru proiecte artistice şi Compartimentul Teatru de Animaţie.
(2) Actorii îndeplinesc următoarele atribuţii principale:
a) participă la realizarea artistică a producţiilor teatrale şi asigură calitatea şi fidelitatea interpretării
stabilită de regizorul spectacolului;
b) se preocupă de cunoaşterea conţinutului piesei în care sunt distribuiţi;
c) fac studii asupra textului şi rolului, pentru a cunoaşte cu exactitate textul rolului şi mişcarea scenică stabilită;
d) îşi cultivă permanent aparatul vocal, disponibilitatea fizică şi intelectuală, pentru a fi pregătiţi să
abordeze o diversitate de roluri şi de tipuri de spectacole;
e) respectă cu stricteţe, în timpul spectacolului, indicaţiile regizorale precum şi textul stabilit;
f) primesc orice rol încredinţat, depunând toată conştiinciozitatea şi măiestria personală şi profesională
pentru realizarea lui;
g) respectă cu stricteţe programul, orarul şi disciplina repetiţiilor şi a oricăror reprezentaţii sau manifestări
artistice programate;
h) se preocupă permanent de studiu, în formele stabilite de Teatru, organizat sau individual, în vederea
pregătirii spectacolelor şi ridicării calificării profesionale, respectând datele stabilite şi indicaţiile primite;
i) participă la toate turneele şi deplasările stabilite de director sau înlocuitorii săi delegaţi;
j) verifică, înaintea fiecărui spectacol, în deplasări şi turnee, condiţiile de decor şi de lumină care, prin
adaptare la sala respectivă, pot apărea reduse sau schimbate faţă de sediul teatrului, pentru buna realizare a
rolului şi respectarea dispoziţiilor de protecţie a muncii;
k) se prezintă la repetiţii, respectând programul stabilit de către conducerea Teatrului sau de către
regizorul artistic;
l) anunţă imediat regizorul tehnic de prezenţa lor în Teatru;
m) se prezintă la repetiţii în costum de mişcare sau potrivit indicaţiilor regizorului artistic;
n) verifică, înainte de spectacol, costumul, recuzita şi alte elemente cu care vor interacţiona în spectacol;
o) se prezintă la probele de costume, înregistrări audio sau video la orele specificate;
p) iniţiază şi prezintă spectacole de tip recital (text sau mişcare) şi spectacole-lectură;
q) participă la programele educative iniţiate de conducerea Teatrului;
r) consultă, zilnic, avizierul instituţiei şi rămân la dispoziţia instituţiei pentru orice modificare a programului;
s) respectă Normele de Protecţia Muncii şi cele de PSI.
(4) Secretarul literar (proiecte artistice) îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) participă, alături de director şi contabilul-şef, la iniţierea şi întocmirea documentelor pentru obţinerea de
finanţări pe proiecte artistice specifice Teatrului;
b) studiază şi se informează în ceea ce priveşte tipurile de proiecte, condiţiile de finanţare prevăzute de
instituţiile, firmele sau organizaţiile care asigură finanţări pe proiecte şi informează directorul şi contabilul-şef;
c) răspunde de promovarea activităţii Teatrului şi de cultivarea identităţii şi imaginii instituţiei;
d) se documentează şi realizează, împreună cu contabilul-şef, negocierea şi asigurarea drepturilor de
reprezentare a textelor de spectacol şi a muzicii de spectacol;
e) asigură relaţia cu presa şi publicitatea spectacolelor, a proiectelor, publicarea în mass-media a
programului de spectacole şi a altor evenimente artistice ale Teatrului;
f) realizează documentaţia fiecărui spectacol prin asigurarea materialelor necesare la repetiţii precum şi
dosarul de spectacol (articole de critică teatrală, fotografii, afişe, caiete de sală);
g) participă cu informaţii la actualizarea paginii de internet a instituţiei şi la întocmirea programelor de sală,
afişelor şi a altor materiale informative şi de prezentare;
h) se documentează în legătură cu toate manifestările teatrale (festivaluri, întâlniri profesionale etc.) şi
face propuneri privind eventuale colaborări şi invitaţii;
i) organizează întâlniri şi evenimente artistice care să completeze activitatea de bază a Teatrului;
j) organizează întâlniri cu caracter educativ şi de iniţiere în arta teatrului împreună cu actori ai Teatrului;
k) asigură activitatea de protocol.
(4) Compartimentul teatru de animaţie este compus din actori mânuitori păpuşi şi personal tehnic aferent.
Actorii mânuitori păpuşi îndeplinesc următoarele atribuţii principale:
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a) participă la realizarea artistică a producţiilor teatrale şi asigură calitatea şi fidelitatea interpretării
stabilită de regizorul spectacolului;
b) se preocupă de cunoaşterea conţinutului piesei în care sunt distribuiţi;
c) fac studii asupra textului şi rolului, pentru a cunoaşte cu exactitate textul rolului şi mişcarea scenică stabilită;
d) îşi cultivă disponibilitatea fizică şi intelectuală şi aparatul vocal pentru a fi pregătiţi să abordeze o
diversitate de roluri şi de tipuri de spectacole;
e) respectă cu stricteţe, în timpul spectacolului, indicaţiile regizorale precum şi textul stabilit;
f) primesc orice rol încredinţat, depunând toată conştiinciozitatea şi măiestria personală şi profesională
pentru realizarea lui;
g) respectă cu stricteţe programul, orarul şi disciplina repetiţiilor şi a oricăror reprezentaţii sau manifestări
artistice programate;
h) se preocupă permanent de studiu, în formele stabilite de Teatru, organizat sau individual, în vederea
pregătirii spectacolelor şi ridicării calificării profesionale, respectând datele stabilite şi indicaţiile primite;
i)
participă la toate turneele şi deplasările stabilite de director sau înlocuitorii săi delegaţi;
j)
verifică, înaintea fiecărui spectacol, în deplasări şi turnee, condiţiile de decor şi de lumină care, prin
adaptare la sala respectivă, pot apărea reduse sau schimbate faţă de sediul teatrului, pentru buna realizare a
rolului şi respectarea dispoziţiilor de protecţie a muncii;
k) respectă programul repetiţiilor stabilit de către conducerea Teatrului sau de către regizorul artistic;
l)
anunţă imediat regizorul tehnic de prezenţa lor în Teatru;
m) se prezintă la repetiţii potrivit indicaţiilor regizorului artistic;
n) verifică, înainte de spectacol, păpuşile, marionetele, recuzita şi alte elemente cu care vor interacţiona în
spectacol;
o) se prezintă la înregistrări audio sau video la orele specificate;
p) participă la programele educative iniţiate de conducerea Teatrului;
q) participă la confecţionarea păpuşilor, a marionetelor, a decorului, a costumelor şi a obiectelor de recuzită;
r) asigură, împreună cu personalul tehnic aferent, transportul, montarea şi demontarea decorului şi păpuşilor;
s) gestionează obiectele de recuzită, costumele, păpuşile/marionetele, decorurile, şi răspund de buna lor
păstrare;
t) consultă, zilnic, avizierul instituţiei şi rămân la dispoziţia instituţiei pentru orice modificare a programului;
u) respectă Normele de Protecţia Muncii şi cele de PSI.
Personalul tehnic aferent îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) participă la realizarea artistică a producţiilor teatrale şi asigură calitatea şi fidelitatea interpretării
stabilită de regizorul spectacolului;
b) se preocupă de cunoaşterea conţinutului piesei în care sunt distribuiţi;
c) respectă cu stricteţe, în timpul spectacolului, indicaţiile regizorale precum şi textul stabilit;
d) respectă cu stricteţe programul, orarul şi disciplina repetiţiilor şi a oricăror reprezentaţii sau manifestări
artistice programate;
e) se preocupă permanent de studiu, în formele stabilite de Teatru, organizat sau individual, în vederea
pregătirii spectacolelor şi ridicării calificării profesionale, respectând datele stabilite şi indicaţiile primite;
f) participă la toate turneele şi deplasările stabilite de director sau înlocuitorii săi delegaţi;
g) verifică, înaintea fiecărui spectacol, în deplasări şi turnee, condiţiile de decor şi de lumină care, prin
adaptare la sala respectivă, pot apărea reduse sau schimbate faţă de sediul teatrului, pentru buna realizare a
rolului şi respectarea dispoziţiilor de protecţie a muncii;
h) respectă programul repetiţiilor stabilit de către conducerea Teatrului sau de către regizorul artistic;
i) anunţă imediat regizorul tehnic de prezenţa lor în Teatru;
j) se prezintă la repetiţii potrivit indicaţiilor regizorului artistic;
k) verifică, înainte de spectacol, păpuşile, marionetele, recuzita şi alte elemente cu care vor interacţiona în spectacol
l) participă la programele educative iniţiate de conducerea Teatrului;
m) asigură transportul, montarea demontarea decorului;
n) asigură montarea instalaţiilor de sunet şi lumină şi asigură buna lor funcţionare;
o) efectuează manevre de sunet, lumini şi schimbare a decorului, în conformitate cu cele stabilite de
regizorul spectacolului;
p) participă la confecţionarea păpuşilor, marionetelor, a decorului, costumelor şi obiectelor de recuzită;
q) asigură, împreună cu actorii mânuitori păpuşi, transportul, montarea şi demontarea decorului şi păpuşilor;
r) gestionează obiectele de recuzită, costumele, păpuşile/marionetele, decorurile, şi răspund de buna lor
păstrare;
s) consultă, zilnic, avizierul instituţiei şi rămân la dispoziţia instituţiei pentru orice modificare a programului;
t) respectă Normele de Protecţia Muncii şi cele de PSI.
Art. 19. - Serviciul Financiar-Contabilitate, Resurse Umane, Juridic, Achiziţii este subordonat
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contabilului-şef şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) conduce, coordonează şi controlează activitatea financiar-contabilă a instituţiei;
b) organizează şi conduce contabilitatea veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate potrivit bugetului de
venituri şi cheltuieli aprobat, a mijloacelor extrabugetare şi a fondurilor cu destinaţie specială, cu respectarea
principiilor şi a regulilor bugetare, precum şi a metodologiilor în vigoare;
c) răspunde de operaţiunile financiare efectuate pentru derularea investiţiilor;
d) realizează evidenţa contabilă conform capitolelor şi subcapitolelor din clasificaţia bugetară, urmăreşte
utilizarea eficientă a subvenţiilor, a veniturilor proprii, a fondurilor alocate pentru investiţii în scopul realizării
obiectivelor de investiţii incluse în program, asigură execuţia bugetară în condiţiile legii;
e) face parte din comisiile de casare a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, întocmeşte documentaţia
pentru scoaterea din funcţiune a acestora;
f) asigură controlul financiar-preventiv;
g) verifică lunar casieria centrală şi casieria Agenţiei şi propune măsuri de încasare a veniturilor;
h) participă, alături de salariaţii celorlalte compartimente, la efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului
Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea şi pune la dispoziţia comisiilor de inventariere datele necesare pentru
efectuarea inventarierii;
i) întocmeşte statele de plată, statele de concediu de odihnă şi de concediu medical, calculează premiile
anuale, urmăreşte virarea obligaţiilor către bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale şi bugetele speciale,
întocmeşte şi transmite situaţiile statistice lunare referitoare la aceste obligaţii de plată;
j) asigură respectarea procedurilor de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor;
k) verifică respectarea normelor legale cu privire la: existenţa, integritatea şi păstrarea bunurilor de orice
fel, utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti, efectuarea recepţiilor şi plăţilor, efectuarea inventarelor,
asigurarea şi constituirea de garanţii, obligaţiile şi răspunderile gestionarului, conducerea evidenţei contabile şi
realitatea datelor înscrise în bilanţuri şi conturi de execuţie;
l) asigură întocmirea situaţiilor statistice, a evidenţelor de personal şi salarizare;
m) asigură întocmirea actelor, documentaţiilor şi respectarea procedurii de concurs/examen, la angajarea,
promovarea, salarizarea, sancţionarea, concedierea personalului;
n) organizează, anual, procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor şi
gestionează fişele de evaluare profesională anuală;
o) întocmeşte documentaţia privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
p) întocmeşte programul anual de achiziţii publice;
q) participă în comisiile de evaluare de oferte privind achiziţiile publice;
r) prelucrează, păstrează documentele de la compartimente, selecţionează documentele cu termene de
păstrare expirate, constituie Nomenclatorul documentelor, organizează depozitul de arhivă, în condiţiile legii;
s) avizează sub aspectul legalităţii deciziile emise de directorul instituţiei;
t) avizează contractele de achiziţie publică încheiate, în condiţiile legii;
u) întocmeşte şi avizează din punct de vedere juridic contractele încheiate în temeiul Legii 8/1996 –
privind drepturile de autor şi a drepturilor conexe şi convenţii civile de prestări servicii, potrivit Codului Civil;
întocmeşte şi avizează contracte de colaborare şi parteneriat cu alte teatre sau instituţii culturale din ţară şi din
străinătate;
v) reprezintă instituţia, în baza împuternicirii date de directorul instituţiei, în faţa instanţelor judecătoreşti;
w) acordă consultanţă juridică compartimentelor din cadrul instituţiei, în legătură cu problemele de serviciu,
pentru realizarea atribuţiilor care le revin, potrivit legii;
x) studiază actele normative publicate în „Monitorul Oficial al României, partea I” şi le comunică
compartimentelor interesate în desfăşurarea activităţii.
Art. 20 - Compartimentul Administrativ este subordonat contabilului-şef şi îndeplineşte următoarele
atribuţii:
a) asigură înregistrarea, arhivarea şi expedierea în termen a corespondenţei, prin poştă, fax sau prin
computer (poşta electronică);
b) răspunde de relaţia cu publicul;
c) asigură redactarea lucrărilor, multiplicarea, utilizarea Internetului, păstrarea secretului lucrărilor
repartizate;
d) urmăreşte starea de funcţionare a aparaturii din dotare (telefon, fax, copiator, computer), sesizează
defecţiunile şi face propuneri de remediere a acestora;
e) pregăteşte şedinţele Consiliului Administrativ, Consiliului Artistic, comunicând ordinea de zi şi
documentaţia aferentă cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 24 ore înaintea şedinţelor
extraordinare;
f) organizează, coordonează şi asigură activitatea de gospodărire, întreţinere şi deservire;
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g) asigură evidenţa, utilizarea, depozitarea şi manipularea în deplină siguranţă şi securitate a bunurilor din
inventar, se îngrijeşte de păstrarea în condiţii optime a acestora, face propuneri de casare, declasare sau
transferare a unor bunuri, motivând luarea acestor măsuri;
h) asigură şi ţine evidenţa mijloacelor de transport, întocmeşte situaţiile necesare, asigură transportul
materialelor, se îngrijeşte de starea autovehiculelor din dotare, întreţinerea lor în stare de funcţionare şi asigură
realizarea curselor dispuse de conducerea instituţiei;
i) verifică starea de funcţionare a instalaţiilor sanitare, electrice, de încălzire etc. Sesizează conducerea
instituţiei despre defecţiunile care apar şi ia măsuri conform aprobării primite, pentru repararea defecţiunilor;
j) asigură curăţenia şi întreţinerea incintei instituţiei, a scenei, mobilierului şi a spaţiilor unde îşi
desfăşoară activitatea personalul angajat;
k) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de activitatea de administrare, gospodărire, întreţinere şi deservire
stabilite de conducerea instituţiei, asigură respectarea programului de lucru, precum şi a Normelor de Protecţia
Muncii şi a celor de PSI.
Art. 21. - Agenţia Teatrală (Impresariat artistic şi organizare spectacole) este subordonată contabiluluişef şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) asigură prezentarea publică a spectacolelor produse de Teatru;
b) asigură distribuirea biletelor de spectacol;
c) stabileşte, împreună cu conducerea Teatrului, strategia de impresariere şi de marketing a producţiilor teatrale;
d) identifică posibilităţile de prezentare a spectacolelor Teatrului, informându-se totodată despre datele
tehnice principale (dimensiunile spaţiului scenic, număr posibil de spectatori, surse de alimentare electrică,
condiţii de ambianţă etc.);
e) organizează şi controlează activitatea de afişaj stradal a spectacolelor;
f) participă la organizarea deplasărilor, turneelor, festivalurilor, traseelor etc.;
g) împreună cu secretarul literar, creează şi întreţine un portofoliu vizual cu producţiile curente (oferta
teatrală), pe care îl prezintă potenţialilor colaboratori sau spectatori;
h) organizează sondaje privind preferinţele spectatorilor;
i) menţine legătura cu alte instituţii de spectacole şi organizează schimburi de spectacole.
Art. 22. - Serviciul Tehnic şi Producţie Spectacole este subordonat contabilului-şef şi are următoarele
atribuţii principale:
a) preia schiţele, desenele, machetele şi toată documentaţia furnizată de scenograf şi/sau regizorul artistic
şi asigură realizarea la timp şi în condiţiile stabilite de realizatorii spectacolelor a decorului, costumelor,
obiectelor de recuzită şi a altor elemente materiale solicitate;
b) predă, la termenele prevăzute, decorul, costumele şi recuzita solicitate de către regizor şi scenograf;
c) stabileşte, împreună cu scenograful, regizorul artistic şi regizorul tehnic, graficul calendaristic al
realizării decorului şi costumelor;
d) întocmeşte devizul estimativ şi definitiv al fiecărei producţii;
e) ia măsurile tehnico-organizatorice pentru primirea şi recepţionarea bunurilor necesare activităţii instituţiei;
f) întocmeşte note de comandă pentru aprovizionarea cu bunurile materiale solicitate;
g) asigură contactul permanent cu furnizorii şi producătorii de materiale şi bunuri specifice producţiei teatrale;
h) oferă soluţii constructive pentru realizarea decorurilor şi a altor obiecte scenice;
i) stabileşte contacte cu ateliere (mecanică, tâmplărie, croitorie, cizmărie etc.) din afara Teatrului, pentru
realizarea unor lucrări ce nu se pot executa în atelierele proprii;
j) asigură întreţinerea decorurilor, a instalaţiilor instituţiei, a parcului auto, a instalaţiei de lumini şi sunet etc.;
k) asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea repetiţiilor şi spectacolelor solicitate de regizor;
l) asigură calitatea tehnică a luminii şi sunetului pentru spectacol;
m) asigură condiţiile de transport în deplasări, turnee, festivaluri etc.;
n) asigură respectarea Normelor de Protecţia Muncii şi a celor de PSI.
Art. 23. Compartimentul Imagine-Proiecte Culturale şi Cooperare Internaţională este subordonat
contabilului-şef şi are următoarele atribuţii:
a) întocmeşte proiecte pentru obţinerea de fonduri pentru finanţarea de proiecte artistice şi culturale
specifice instituţiei;
b) participă la programe naţionale, europene şi internaţionale în domeniul artei spectacolului;
c) promovează imaginea Teatrului „Anton Pann”, împreună cu secretarul literar.
Art. 24. - Alte atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:
a) compartimentele Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea au obligaţia să colaboreze în vederea
realizării sarcinilor şi îndeplinirii scopurilor instituţiei;
b) personalul instituţiei are obligaţia de a asigura climatul şi funcţionalitatea necesare desfăşurării actului artistic;
c) sarcinile care revin instituţiei şi nu sunt formal atribuite unui compartiment sau serviciu, rămân la
latitudinea conducerii de a le repartiza;
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d) prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea
şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare, condiţionarea ocupării
unei funcţii de specialitate artistică pe criterii de vârstă, sex ori calităţi fizice în instituţiile de spectacole sau
concerte se face conform specificului şi intereselor instituţiei şi nu constituie contravenţie;
e) toate acţiunile care duc la perturbarea actului de creaţie artistică, a producţiei de spectacole, a
reprezentării şi a promovării spectacolelor constituie abateri disciplinare şi vor fi sancţionate disciplinar, în
condiţiile legii;
f) personalul Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea are datoria de a reprezenta şi apăra interesele
instituţiei şi de a aduce la cunoştinţa conducerii Teatrului orice situaţie care ar putea afecta negativ imaginea
instituţiei;
g) personalul Teatrului are obligaţia de a păstra confidenţialitatea, atât a documentelor, cât şi a
informaţiilor privind funcţionarea şi strategia instituţiei, precum şi a detaliilor artistice şi tehnice ale producţiilor în lucru;
h) programul de lucru al personalului artistic şi tehnic este repartizat inegal, fiind specificat ca atare în
contractul individual de muncă;
i) pentru personalul artistic şi tehnic zilele de sâmbătă, duminică şi, după caz, zilele de sărbătoare legală
sunt considerate zile lucrătoare, repausul legal putând fi acordat în alte zile ale săptămânii;
j) zilele de repaus şi zilele de sărbătoare legală care nu au putut fi acordate vor fi recuperate în lunile
următoare, compensate potrivit prevederilor Legii 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările
ulterioare, sau adăugate zilelor de concediu;
k) concediul anual de odihnă se acordă, de regulă, în vacanţa dintre stagiuni;
l) pentru realizarea producţiilor artistice, Teatrul „Anton Pann” poate utiliza personal artistic remunerat în
baza unor contracte încheiate conform prevederilor legale privind drepturile de autor şi drepturile conexe,
precum şi personal tehnic şi administrativ remunerat pe baza unor convenţii civile de prestări servicii potrivit
dispoziţiilor Codului civil;
m) pe durata stagiunii, personalul artistic de specialitate poate încheia contracte conform prevederilor
legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe, sau după caz, poate cumula funcţii în cadrul altor instituţii
sau companii de spectacole numai cu acordul Consiliului Administrativ;
n) cumulul de funcţii se poate face şi în cadrul instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
o) salariaţii Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea au dreptul la concedii fără plată, în condiţiile legii;
p) în interesul păstrării ordinii, curăţeniei şi bunului mers al instituţiei, orice angajat, indiferent de funcţie,
de pregătire şi de sarcini concrete, are datoria să participe la lucrările de întreţinere, igienizare, salubrizare;
q) în cazul în care personalul Teatrului este cazat în spaţii ale instituţiei sau alte spaţii de cazare (hotel,
cămin, alt teatru – în cazul unor deplasări sau turnee etc.) acesta are obligaţia de a păstra curăţenia, ordinea şi
de a avea un comportament civilizat; în cazul producerii unor pagube din vina personalului sau a unui
comportament care afectează negativ imaginea Teatrului, salariaţii vinovaţi vor suporta contravaloarea
pagubelor produse, vor fi sancţionaţi disciplinar şi vor pierde dreptul de a li se asigura cazarea de către instituţie.
CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE
Art. 25. - Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se completează cu dispoziţiile legale şi intră
în vigoare la data adoptării.
Art. 26. - Prezentul Regulament se va aduce la cunoştinţa personalului prin afişare la sediul instituţiei.
PREŞEDINTE,
ION CÎLEA

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale
Teatrului “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea
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Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 30 aprilie 2009, la care participă un număr de 32
consilieri judeţeni, din totalul de 32 în funcţie,
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 3454
din 18.03.2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor
Publice, înregistrat sub nr. 3455 din 18.03.2009, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(1) lit."a" şi alin.(2) lit."c" din Legea administraţiei publice locale,
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Ordonanţei Guvernului
nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de
impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă organigrama Teatrului “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 2. Se aprobă statul de funcţii al Teatrului “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Pe data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 83 din
30.04.2008, privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea.
Art. 5. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Economice, Compartimentului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice şi Teatrului “Anton Pann”
Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr.56 din 30 aprilie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale
Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 30 aprilie 2009, la care participă un număr de 32
consilieri judeţeni, din totalul de 32 în funcţie,
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 4818
din 21.04.2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor
Publice, înregistrat sub nr. 4819 din 21.04.2009, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(1) lit."a" şi alin.(2) lit."c" din Legea administraţiei publice locale,
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 118/2006, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă organigrama Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea, prevăzută în anexa nr. 1.
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Art. 2. Se aprobă statul de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Pe data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 44 din
28.03.2008, privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea.
Art. 5. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Economice, Compartimentului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice şi Şcolii Populare de Arte
şi Meserii Râmnicu Vâlcea în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia
pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.57 din 30 aprilie 2008
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale
Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul” Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 30 aprilie 2009 la care participă un număr de 32
consilieri judeţeni din numărul total de 32, în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 4816
din 21.04.2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor
Publice, înregistrat la nr. 4817 din 21.04. 2009, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale,
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 44, alin.(4) şi anexa nr. 1, punctul
“C.Biblioteci Judeţene” din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republictă,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă organigrama Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul” Vâlcea, prevăzută în anexa nr.1.
Art. 2. Se aprobă statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul” Vâlcea, prevăzut în anexa nr. 2.
Art.3. Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Pe data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 204 din
19.12.2007 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul”
Vâlcea.
Art.5. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Economice, Compartimentului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice şi Bibliotecii Judeţene
“Antim Ivireanul” Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia
pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
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SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.58 din 30 aprilie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare şi
modernizare DJ 650 DN 67 – Ocnele Mari – Buneşti, km.5+800 – 11+000”, faza „Studiu de fezabilitate”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 30 aprilie 2009, la care participă un număr
de 32 consilieri judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.4606
din 14 aprilie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.4607 din 14 aprilie 2009,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.44 alin.(1) din Legea nr.273/ 2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico - economică pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare şi
modernizare DJ 650 DN 67 – Ocnele Mari – Buneşti, km.5+800 – 11+000”, faza „Studiu de fezabilitate”, ai cărei
indicatori sunt prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Economice, Direcţiei Tehnice, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr.59 din 30 aprilie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.33 din 27 februarie 2007,
privind înfiinţarea Societăţii Comerciale ’’ AGROFITOSERV VÂLCEA ’’ S.A. cu acţionar unic Judeţul
Vâlcea, prin reorganizarea Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2009 la care participă un număr
de 32 consilieri judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.4857
din 22 aprilie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.4858 din 22 aprilie 2009,
şi avizele comisiilor de specialitate;
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În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit. ‘’c’’ din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.33 din 27 februarie 2007, privind înfiinţarea
Societăţii Comerciale
AGROFITOSERV VÂLCEA S.A. cu acţionar unic Judeţul Vâlcea, prin reorganizarea
Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor Vâlcea, se modifică după cum urmează:
1. Se radiază poziţiile nr.11 şi 12, care cuprind următoarele imobile:
• Atelier mecanic cu remiză, situat în Oraşul Horezu.
• Remiză garaj, situată în Oraşul Horezu;
2. Datele tehnice ale imobilelor de la pct.1 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.II Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi S.C. AGROFITOSERV S.A.
Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi se 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 cele ale art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 60 din 30 aprilie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al judeţului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea întrunit în şedinţa din data de 30 aprilie 2009, la care participă un număr de 32
consilieri judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3545
din 22 aprilie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice înregistrat la nr.3546 din 22 aprilie 2009
şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.10, alin.(2) din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.121, alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă trecerea bunurilor, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public în domeniul privat al judeţului Vâlcea.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice, Muzeului Judeţean Vâlcea, precum şi S.C AGROFITOSERV S.A.
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Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 61din 30 aprilie 2009

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor
comunale a unui sector de drum judeţean
Consiliul Judeţean Vâlcea întrunit în şedinţa din data de 30 aprilie 2009, la care participă un număr de 32
consilieri judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.4890
din 22 aprilie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice înregistrat la nr.4891 din 22 aprilie 2009
şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.11, art.12 şi art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă propunerea de încadrare în categoria funcţională a drumurilor comunale a sectorului din
DJ 646 A Stoeneşti – Dobriceni – Bărbăteşti – Costeşti, situat între km.8+200 – 13+800 (5,6 km), după cum
urmează:
-

4,1 km în comuna Bărbăteşti, de la km.8+200 la km.12+300;
1.5 km în comuna Costeşti, de la km.12+300 la km.13+800.

Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Tehnice, Primăriei Comunei Bărbăteşti, precum şi Primăriei Comunei Costeşti, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea

58

Nr.62 din 30 aprilie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea promovării şi implementării proiectului „Retehnologizarea instalațiilor
de termoficare urbană din S.C. CET GOVORA S.A. – Râmnicu Vâlcea, în vederea conformării
la cerințele de mediu” în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 30 aprilie 2009, la care participă un număr de 32
consilieri judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 4481
/ 10.04.2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe și Relaţii Externe înregistrat la nr. 4482
/ 10.04.2009;
În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale art. 91 alin. (1) litera “a” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă promovarea proiectului „Retehnologizarea instalațiilor de termoficare urbană din
S.C. CET GOVORA S.A. – Râmnicu Vâlcea, în vederea conformării la cerințele de mediu” în cadrul
Programului Operațional Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 3 „Reducerea poluării şi minimizarea efectelor
schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea ţintelor de eficienţă
energetică în zonele prioritare identificate”.
Art. 2 – Documentaţia tehnico - economică va fi realizată, prin intermediul asistenţei tehnice PHARE CES
2006, de către Institutul de Studii şi Proiectări Energetice Bucureşti, pe parcursul anului 2009.
Art. 3 – După elaborare, şi după obţinerea avizului Ministerului Mediului, documentaţia tehnico - economică
va fi supusă dezbaterii în Consiliul Judeţean Vâlcea pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
investiţiei şi a cuantumului contribuţiei proprii.
Art. 4 – Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea să semneze şi să deruleze acţiunile
cerute de Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial de Mediu.
Art. 5 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum și S.C. CET GOVORA S.A. – Rm.
Vâlcea, pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. d) coroborate cu cele ale
art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
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Nr.63 din 30 aprilie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii Județului Vâlcea cu Comuna Mihăești în vederea implementării și
promovării proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” finanțat prin Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 30 aprilie 2009, la care participă un număr de 32
consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 4413
din 09.04.2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe și Relaţii Externe nr. 4414 din
09.04.2009 şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 228/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind
controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect
privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare, semnate la București la 28 decembrie 2007, ale Hotărârii Guvernului nr. 964/2000 privind
aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole,
ale Ordinului Ministerului Mediului nr. 1552/03.12.2008 pentru aprobarea listei localităților pe județe unde există
surse de nitrați din activități agricole și ale articolului 91 alineatul (6) litera “a” din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor articolului 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă asocierea Judeţului Vâlcea cu Comuna Mihăești în vederea implementării și promovării
proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” finanțat prin Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare potrivit contractului de asociere (parteneriat), prevăzut în Anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea să semneze Contractul de asociere
(parteneriat) prevăzut la art. 1 precum și Convenția de Cooperare încheiată cu Ministerul Mediului prin Unitatea
de Management a Proiectului (UMP).
Art. 3 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Consiliului Local al comunei Mihăești şi va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) coroborate cu cele ale
art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.64 din 30 aprilie 2009
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind numirea comisiei pentru cercetarea prealabilă, în vederea declarării utilităţii
publice a lucrării de interes local „Alimentare cu apă, canalizare, staţie de epurare şi
modernizare drumuri în comuna Perişani, judeţul Vâlcea”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2009, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.2927
din 9 martie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.2928 din 9 martie 2009,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu dispoziţiile art.9 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate
publică, coroborate cu cele ale art. 6 din Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru
efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes naţional sau de
interes aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.583/1994;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/ 2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se numeşte comisia pentru cercetarea prealabilă, în vederea declarării utilităţii publice a lucrării de
interes local „Alimentare cu apă, canalizare, staţie de epurare şi modernizare drumuri în comuna Perişani,
judeţul Vâlcea”, în următoarea componenţă:
1. Rozalia Harambaşa
2. Florinel Enache
3. Ion Văcaru

- Arhitect - şef, Consiliul Judeţean Vâlcea
- Viceprimar, Primăria Comunei Perişani
- Consilier local, Primăria Comunei Perişani

- Preşedinte
- Membru
- Membru

Art.2 Comisia, prevăzută la art.1, îşi va desfăşura activitatea de cercetare prealabilă, în vederea declarării
utilităţii publice pentru lucrarea de interes local „Alimentare cu apă, canalizare, staţie de epurare şi modernizare
drumuri în comuna Perişani, judeţul Vâlcea” în conformitate cu prevederile art.6 din Regulamentul privind
procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice
pentru lucrări de interes naţional sau de interes local, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.583/1994.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei
Tehnice, Arhitectului Şef, Primăriei Comunei Perişani şi persoanelor prevăzute la art.1, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site - ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(5), coroborate cu cele ale art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
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Râmnicu Vâlcea
Nr.65 din 30 aprilie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în
Consiliul Consultativ al Spitalului de Pneumoftiziologie „C. Anastasatu” Mihăeşti
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2009, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 4706
din 15 aprilie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Locală, înregistrat la nr. 4707 din 15
aprilie 2009, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 4493 din 10.04.2009;
În conformitate cu prevederile art.180, alin.(2) art.186, alin.(1), (2) lit. “c”, (4) şi (7), art.187 alin.(1), (2) şi (3)
din Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se ia act de demisia domnului consilier judeţean, Rădulescu Constantin din calitatea de membru al
Consiliului Consultativ al Spitalului de Pneumoftiziologie „C. Anastasatu” Mihăeşti.
Art. 2 Se desemnează domnul consilier judeţean Folea Gheorghe, ca reprezentant al Consiliului Judeţean
Vâlcea în Consiliul Consultativ al Spitalului de Pneumoftiziologie „C. Anastasatu” Mihăeşti.
Art.3 Pe data prezentei hotărâri, prevederile articolului 1 pct. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr. 29 din 26 februarie 2009, referitoare la desemnarea a câte doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea
în consiliile consultative ale spitalelor publice de interes judeţean, se modifică în mod corespunzător.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei
Economice, Direcţiei Administraţie Locală, Spitalului de Pneumoftiziologie
„C. Anastasatu” Mihăeşti, precum
şi persoanelor desemnate la art.1 şi 2 în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 coroborate cu art.45, alin (5) din
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri .
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.66 din 30 aprilie 2009

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 32 din 14.08.2008
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 30 aprilie 2009, la care participă un număr de 32
consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 4806
din 21.04.2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe și Relaţii Externe nr. 4807 din

62

21.04.2009 şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 32/14.08.2008,
ale art. 35 şi 44 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale art. 91 alin. (1) litera “a” și art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. I – Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.32/14.08.2008 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice, faza studiu de fezabilitate, și a cofinanțării aferente proiectului “Reabilitarea și Dezvoltarea
Centralei Electrice de Termoficare Govora” în cadrul Programului „Termoficare 2006-2015 căldură și
confort” se modifică și se completează după cum urmează:
Alineatul 2 al articolului 2 va avea următorul cuprins:
“Art.2 alin.(2) – Pentru anul 2009 se stabilește contribuția Consiliului Județean Vâlcea în sumă de
2.240.000 lei, reprezentând cofinanțarea pentru cheltuielile aferente lucrărilor de investiții, planificate a se
realiza în cursul anului 2009”.
Art. II – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, S.C. CET Govora S.A. şi va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) coroborate cu cele ale
art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare
cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.67 din 30 aprilie 2009

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei proiectelor prioritare propuse pentru finanţare în cadrul
Programului „Electrificare 2007 - 2009”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 30 aprilie 2009, la care participă un număr
de 32 consilieri judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.5162
din 29 aprilie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.5163 din 29 aprilie 2009,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.12 şi art.15 din Regulamentul de implementare a Programului
„Electrificare 2007 - 2009”, aprobat prin Ordinul Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr.563 din 31
iulie 2008;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă lista proiectelor prioritare propuse pentru finanţare în cadrul Programului „Electrificare 2007
- 2009”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Tehnice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.68 din 30 aprilie 2009

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind acordul privind trecerea cu titlu gratuit a microhidrocentralei MHC Vlădeşti (baraj şi clădirea
centralei), din patrimoniul Societăţii Comerciale Hidroelectrica S.A. Bucureşti – Sucursala Hidrocentrale
Râmnicu Vâlcea, în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2009, la care participă un număr
de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 5164
din 29 aprilie 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 5165 din 29 aprilie
2009, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.1 lit.c din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.15 din Legea nr.137/2002,
privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se dă acordul privind trecerea cu titlu gratuit a microhidrocentralei MHC Vlădeşti (baraj şi clădirea
centralei), din patrimoniul Societăţii Comerciale Hidroelectrica SA Bucureşti – Sucursala Hidrocentrale Râmnicu
Vâlcea, în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art.2 Bunul prevăzut la art.1 are datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3 Transmiterea bunului care face obiectul prezentei hotărâri se va face pe bază de protocol încheiat
între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Societatea Comercială Hidroelectrica SA Bucureşti - Sucursala Hidrocentrale
Râmnicu Vâlcea.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi S.C.
Hidroelectrica S.A. Bucureşti - Sucursala Hidrocentrale 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 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
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Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 69 din 30 aprilie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 3.000 mii lei Oraşului Călimăneşti, din cota de 22% din impozitul pe
venit încasat la bugetul de stat la nivelul judeţului Vâlcea, aflată în contul deschis pe seama
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea
susţinerii programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură
care necesită cofinanţare locală, pe anul 2009
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 8 mai 2009 la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.5289
din 4 mai 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat sub nr.5290 din 4 mai
2009, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.33, alin.(3), lit.”b” din Legea privind finanţele publice locale, nr.273/2006,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se alocă suma de 3.000 mii lei, Oraşului Călimăneşti, din cota de 22% din impozitul pe venit încasat
la bugetul de stat la nivelul judeţului Vâlcea, aflată în contul deschis pe seama Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice Vâlcea pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea susţinerii programelor de dezvoltare locală şi
pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2009.
Art.2 Suma prevăzută la art.1 va fi justificată ulterior de către Primăria Oraşului Călimăneşti, cu documente
de plată.
Art.3 Sumele neutilizate la finele anului 2009, provenite din sursa menţionată la art.1, care se reflectă în
excedentul bugetului local şi în fondul de rulment, vor fi utilizate în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în
condiţiile legii.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei
Economice, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, precum şi Primăriei Oraşului Călimăneşti, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu cele ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
cu un număr de 32 voturi pentru 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.70 din 8 mai 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind utilizarea sumei de 328.472 lei, din fondul de rulment al Consiliului Judeţean Vâlcea,
pentru realizarea obiectivului de investiţii: „Modernizare DJ 651 B Bălceşti – Goruneşti –
limită judeţ Olt, km.0 + 000 – 12 + 500”, oraşul Bălceşti, judeţul Vâlcea
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Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 8 mai 2009 la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.5406
din 6 mai 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat sub nr.5407 din 6 mai
2009, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”b” şi alin.(3), lit.”a” Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile art.58, alin.(3) şi (4) din
Legea privind finanţele publice locale, nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Suma de 328.472 lei, prevăzută în fondul de rulment al Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2009, se
utilizează pentru realizarea obiectivului de investiţii: „Modernizare DJ 651 B Bălceşti – Goruneşti - limită judeţ
Olt, km.0 + 000 – 12 + 500”, oraşul Bălceşti, judeţul Vâlcea
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei
Economice, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi
va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu cele ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
cu un număr de 32 voturi pentru 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.71 din 8 mai 2009

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea anexelor nr.1, 1.29, 2, 3 şi 3.7 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.32 din 31 martie 2009
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 8 mai 2009, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.5411
din 06 mai 2009;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.5412 din 06 mai 2009,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1), lit. “b” şi alin.(3), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.19 alin.(2) din Legea privind
finanţele publice locale, nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Anexele nr. 1, 1.29, 2, 3 şi 3.7 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.32 din 31 martie 2009, se
modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.1, 1.1, 2, 3 şi 3.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei
Economice, Prefectului Judeţului Vâlcea şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice 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 în temeiul art. 45, alin.(2), lit. “a”, coroborate cu cele ale art.98 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de
32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R EŞ E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 72 din 8 mai 2009

ANEXA nr. 1
la Hotărârea nr. 72/08.05.2009
BUGETUL PROPRIU AL JUDEŢULUI VÂLCEA, PE ANUL 2009
mii lei
Rând

Cod

Program Influenţe
actualizat
(+;-)

Program
rectificat

TOTAL VENITURI

1

0.01

155,311.40

0.00

I.VENITURI CURENTE

3

0.02

112,618.40

0.00

A. VENITURI FISCALE

4

0.03

109,192.40

0.00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

5

0.04

48,498.40

0.00

155,311.40
112,618.40
109,192.40
48,498.40

A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA
PERS JURIDICE

6

0.05

0.00

0.00

Impozit pe profit

7

1.02

0.00

Impozit pe profit de la agentii economici

8

01.02.01

Denumirea indicatorilor

A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA
PERSOANE FIZICE

9

0.06

48,498.40

10

4.02

48,498.40

Cote defalcate din impozitul pe venit

11

04.02.01

39,003.40

Sume alocate de D.G.F.P. pentru echilibrarea bugetelor locale

9,495.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

12

04.02.04

A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

13

0.07

0.00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice

14

5.02

0.00

15

05.02.50

Alte impozite pe venit, profituri din capital

06.02

Impozit pe salarii

0.00

06.02.02

Cote defalcate din impozitul pe salarii
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

16

0.09

0.00

Impozite si taxe pe proprietate

17

7.02

0.00

18

07.02.01

19

07.02.02

20

07.02.03

21

07.02.50

22

0.1

Impozit pe cladiri
Impozit pe terenuri
Taxe judiciare de timbru,taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte
taxe de timbru
Alte impozite si taxe pe proprietate
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
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60,694.00

0.00
0.00
0.00
48,498.40
48,498.40
39,003.40
9,495.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,694.00

Sume defalcate din TVA

23

11.02

59,888.00

59,888.00

Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti)

24

11.02.01

40,269.00

40,269.00

25

11.02.02

0.00

26

11.02.03

0.00

27

11.02.04

Sume defalcate din TVA pentru drumuri

28

11.02.05

9,453.00

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

29

11.02.06

10,166.00

30

12.02

0.00
9,453.00
10,166.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sume defalcate din TVA pentru fionantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si secto
Sume defalcate din TVA pentru subventionarea energiei termice livrate
populatiei
Sume defalcate din TVA pentru sistemele centralizate de producere si
distributie a energiei termice

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

31

12.02.07

Taxe pe servicii specifice

32

15.02

Impozit pe spectacole

33

15.02.01

Alte taxe pe servicii specifice

34

15.02.50

Taxe hoteliere

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea
de activitati

0.00
0.00

35

16.02

806.00

Taxa asupra mijloacelor de transport

36

16.02.02

501.00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

37

16.02.03

305.00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
desfasurarea de activitati

38

16.02.50

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

39

0.11

0.00

Alte impozite si taxe fiscale

40

18.02

0.00

41

11.02.50

C.VENITURI NEFISCALE

42

0.12

3,426.00

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

43

0.13

2,397.00

Venituri din proprietate

44

30.02

2,397.00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor
judetene si locale

45

30.02.01

Alte impozite si taxe

168.00

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

46

30.02.03

Venituri din concesiuni si inchirieri

47

30.02.05

2,052.00

Venituri din dividende

48

30.02.08

177.00

Alte venituri din proprietate

49

30.02.50

Venituri din dobanzi
Alte venituri din dobanzi

50

31.02

51

31.02.03

0.00

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

52

0.14

1,029.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

53

33.02

17.00

Venituri din prestari de servicii

54

33.02.08

Contributia paraintilor sau sustinat legali pt intretinerea copiilor in crese

55

33.02.10

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

56

33.02.12

Taxe din activitati cadastrale si agricultura
Contributia lunara a parintilor pt intretinerea copiilor in unitatile de protectie
sociala

57

33.02.24

58

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

59

33.02.28

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

60

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

61

34.02

Taxe extrajudiciare de timbru

62

34.02.02

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

63

34.02.50

Amenzi, penalitati si confiscari

64

35.02

65

35.02.01

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

68

17.00
0.00

13.00

806.00
501.00
305.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,426.00
2,397.00
2,397.00
168.00
0.00
2,052.00
177.00
0.00
0.00
0.00
1,029.00
17.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.00
0.00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de
impozite si taxe
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume
constante odata cu confiscare potrivit legii

0.00

66

35.02.02

67

35.02.03

68

35.02.50

13.00

69

36.02

999.00

Varsaminte din veniturile si/sau dispinibilitatile institutiilor publice

70

36.02.05

Venituri din ajutoare de stat recuperate

71

36.02.11

Alte venituri

72

36.02.50

73

37.02

Donatii si sponsorizari

74

37.02.01

Alte transferuri voluntare

75

37.02.50

II. VENITURI DIN CAPITAL

76

0.15

15.00

Venituri din valorificarea unor bunuri

77

39.02

15.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

78

39.02.01

15.00

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

79

39.02.03

Venituri din privatizare

80

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

81

39.02.07

IV SUBVENTII

82

0.17

42,678.00

SUBVENTII DE ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

83

0.18

42,678.00

Subventii de la bugetul de stat

84

42.02

42,678.00

A. De capital

85

0.19

0.00

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

86

42.02.01

Investitii finantate partial din imprumuturi externe

87

42.02.03

Aeroporturi de interes local

88

42.02.04

Planuri si regulamente de urbanism
Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale
de locuinte noi
Finantarea progranului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa
a satelor
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor
existente cu destinatie de locuinta

89

42.02.05

0.00
13.00
999.00
0.00
0.00
999.00
0.00
0.00
0.00
15.00
15.00
15.00
0.00
0.00
0.00
42,678.00
42,678.00
42,678.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

90

42.02.06

0.00

91

42.02.09

0.00

92

42.02.10

0.00
0.00
42,678.00
42,282.00
0.00
0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscari
Diverse venituri

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

999.00
0.00

42.02.19

Subventii bugetelor locale ptr.finantarea progr. Multif. POR 20

93

0.2

42,678.00

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

94

42.02.21

42,282.00

Subventii primite din Fondul de interventie

95

42.02.28

Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medicosociale

96

42.02.29

Subventii de la administratii

97

43.02

Subventii pimite de la bugetele consiliilor judetene pt protectia copilului
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pt
finantarea programelor pt ocuparea temporara a f.m

98

43.02.01

396.00
0.00
0.00

99

43.02.04

0.00

100

43.02.07

102

49.02

155,311.40

0.00

B. Curente

Subventii primite de la alte buget locale pt institutiile de asistenta sociala pt
persoanele cu handicap

42.02.35

396.00
0.00

TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

103

1

146,065.70

328.47

104

10

55,507.70

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL III DOBANZI

105
106

20
30

26,892.22
75.00

328.47
0.00

Dobanzi aferente datoriei publice interne

107

30.01

75.00

Dobanzi aferente datoriei publice externe

108

30.02

0.00

69

0.00
155,311.40
146,394.17
55,507.70
27,220.69
75.00
75.00
0.00

Alte dobanzi

TITLUL IV SUBVENTII
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

TITLUL V FONDURI DE REZERVA
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE

109

30.03

0.00

110

40

0.00

111

40.03

0.00

112

50

290.00

113

50.04

290.00

0.00
0.00

114

51

10,556.00

0.00

Transferuri curente

115

51.01

10,556.00

0.00

Transferuri catre institutii publice

116

51.01.01

7,783.00

Actiuni de sanatate

117

51.01.03

650.00

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

118

51.01.04

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pt.
persoanele cu handicap (rd224)

119

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pt acordarea unor
ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale

120

51.01.24

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pt finantarea unitatilor
de asistenta medico-socială

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

121

51.01.39

1,413.00

55

4,755.58
4,741.58

55.01

Programe cu finantare rambursabila

123

55.01.03

0.00

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila

124

55.01.08

4,444.22

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat

125

55.01.12

0.00

Programe de dezvoltare

126

55.01.13

26.62

Fond roman de dezvoltare sociala

127

55.01.15

Alte transferuri curente interne

128

55.01.18

67.74

55.01.42

203.00

55.02

14.00

55.02.01

14.00

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe
nerambursabile
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

710.00

710.00

122

Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)

0.00

56.02
129

57

43,612.80

0.00

Ajutoare sociale

130

57.02

43,612.80

0.00

Ajutoare sociale in numerar

131

57.02.01

42,282.00

Ajutoare sociale in natura

132

57.02.02

0.00

57.02.04

1,330.80

133

59

4,376.40

134

59.01

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Burse

0.00

135

59.11

0.00

Actiuni cu caracter stintific social culturale

136

59.22

50.40

Sustinerea cultelor

137

59.12

0.00

Contributii la salarizarea personalului neclerical

138

59.15

4,326.00

Asociaţii şi fundaţii

TITLUL Xl CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

65.01

140

70

71

1,413.00
4,755.58
4,741.58
0.00
4,444.22
0.00
26.62
0.00
67.74
203.00
14.00
14.00
0.00
0.00
43,612.80
43,612.80
42,282.00
0.00
1,330.80
4,376.40
0.00
0.00
50.40
0.00
4,326.00
0.00
0.00

65

Cheltuieli aferente programelor cu finanţarea rambursabilă

10,556.00
10,556.00
7,783.00
650.00
0.00
0.00

A. Transferuri interne.

Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitara

0.00
0.00
0.00
290.00
290.00

8,207.70

-328.47

7,879.23

71.01

8,207.70

142

71.01.01

5,247.80

7,879.23
5,247.80

Masini, echipamente si mijloace de transport

143

71.01.02

341.00

341.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

144

71.01.03

417.00

417.00

Alte active fixe

145

71.01.30

2,201.90

Active fixe(inclusiv reparatii capitale)

141

Constructii

-328.47

146

72

0.00

147

72.01

0.00

148

72.01.01

0.00

1,873.43
0.00
0.00
0.00

OPERATIUNI FINACIARE
TITLUL XV IMPRUMUTURI

149
150

79
80

1,255.00
0.00

1,255.00
0.00

Imprumuturi pt institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din
venituri proprii

151

80.03

0.00

152

80.3

0.00
0.00

153

81

1,255.00

1,255.00

Rambursari de credite externe

154

81.01

0.00

0.00

Rambursari de credite interne

155

81.02

1,255.00

1,255.00

84

-217.00

85.01

-217.00

-217.00
-217.00
0.00

TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE
Active finaciare
Participare la capitalul social al societatilor comerciale

Alte imprumuturi

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII
PRECEDENŢI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent

-328.47

.

160

.

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

162

51.02

20,729.00

0.00
0.00

163

1

17,772.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

164

10

12,155.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

165

20

2,568.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

166

55

2,797.00

55.01

2,783.00

55.01.08

2,580.00

CHELTUIELI CURENTE

Transferuri interne

167

Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă
Alte transferuri curente interne

168

Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară
Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)
Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale

55.01.18
55.01.42

203.00

55.02

14.00

55.02.01

14.00

57

252.00

57.02

252.00

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.04

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale
CHELTUIELI DE CAPITAL

169

TITLUL X ACTIVE NEFINACIARE

70

252.00
1,702.00

170

71

1,702.00

Active fixe (iclusiv reparatii capitale)

171

71.01

1,702.00

Constructii

172

71.01.01

1,109.80

Masini, echipamente si mijloace de transport

173

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

174

71.01.03

393.00

Alte active fixe

175

71.01.30

199.20

72

TITLU XI ACTIVE FINANCIARE

71

0.00

20,729.00
17,772.00
12,155.00
2,568.00
2,797.00
2,783.00
2,580.00
0.00
203.00
14.00
14.00
252.00
252.00
0.00
252.00
1,702.00
1,702.00
1,702.00
1,109.80
0.00
393.00
199.20
0.00

72.01

Active financiare

0.00

72.01.01

Participare la capitalul social al societatilor comerciale
OPERATIUNI FINANCIARE

176

79

1,255.00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE

177

81

1,255.00

Rambursari de credite externe

178

81.01

Rambursari de credite interne

179

81.02
85.02

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
Din total capitol:

1,255.00

180

0.00
0.00
1,255.00
1,255.00
0.00
1,255.00
0.00
0.00
20,729.00
20,729.00
2,297.00
2,270.00
35.60
22.40
290.00
290.00

181

51.02.01

20,729.00

182

51.02.01.03

20,729.00

Alte servicii publice generale (rd 206 la rd 210)

184

54.02

2,297.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 186 la rd188+190)

185

1

2,270.00

0.00

TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL

186

10

35.60

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

187

20

22.40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd 189)

188

50

290.00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
(rd 191)

189

50.04

290.00

190

51

1,922.00

0.00

191

51.01

1,922.00

0.00

192

51.01.01

1,212.00

1,922.00
1,922.00
1,212.00

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pt acordarea unor
ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale

193

51.01.24

710.00

710.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.235)

234

70

27.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 236)

235

71

27.00

27.00
27.00

Active fixe (iclusiv reparatii capitale) (rd 237 la 240)

236

71.01

27.00

27.00

Constructii

237

71.01.01

Masini, echipamente si mijloace de transport

238

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

239
240

71.01.03
71.01.30

Autoritati executive si legislative
Autoritati executive

Transferuri curente (rd.192+193)
Transferuri catre institutii publice

Alte active fixe

0.00
27.00

27.00

0.00
0.00
0.00
290.00
0.00

Din total capitol:
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

206

54.02.05

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat

207

54.02.06

290.00

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe,contractate/garantate de
administratiile publice locale

208

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

209

54.02.10

1,212.00

Alte servicii publice generale

210

54.02.50

795.00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
(rd.213)

212

55.02

75.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.214)

213

1

75.00

TITLUL III DOBANZI (rd215 la 217)

214

30

75.00
75.00

0.00
1,212.00
795.00
0.00

.

0.00

75.00
75.00
75.00
75.00
0.00
0.00
0.00

Dobanzi aferente datoriei publice interne

215

30.01

Dobanzi aferente datoriei publice externe

216

30.02

Alte dobanzi

217

30.03

.
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (rd.226 +
227)

218

NULL

219

56.02

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.221)
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
(rd 222)

220

1

0.00

0.00
0.00

221

51

0.00

0.00

72

0.00

Transferuri curente (rd.223+224)
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pt finantarea centrelor de zi pt
protectia copilului
Transferuri din bugetele locale pt institutiile de asistenta sociala pt
persoanele cu handicap

222

51.01

223

51.01.14

0.00

224

51.01.15

Din total capitol:

225

0.00
0.00

Transferuri din bugetele consiliilor judetene pt finantarea centrelor de zi pt
protectia copilului

226

56.02.06

0.00

Transferuri din bugetele locale pt institutiile de asistenta sociala pt
persoanele cu handicap

227

56.02.07

0.00

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în
anul curent

228

57.02

-217.00

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent

229

57.02.01

-217.00

-217.00

84

-217.00

-217.00

TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent

0.00

85.01

-217.00

60.02

248.00

231

1

246.80

TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL

232

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

233

20

246.80

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.235)

234

70

1.20

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 236)

235

71

1.20
1.20

Aparare (rd.246)

230

CHELTUIELI CURENTE (rd.232+233)

Active fixe (iclusiv reparatii capitale) (rd 237 la 240)

236

71.01

Constructii

237

71.01.01

Masini, echipamente si mijloace de transport

238

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

239

71.01.03

Alte active fixe

240

71.01.30

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.242)

241

79

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd 243+244)

242

81

Rambursari de credite externe

243

81.01

Rambursari de credite interne

244

81.02

Din total capitol:

245
60.02.02

248.00

Ordine publica si siguranta nationala (rd.264+266)

248

61.02

248.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.250 la 251)

249

1

184.00

TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL

250

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

251

20

184.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.253)

252

70

64.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 254)

253

71

64.00

Active fixe (iclusiv reparatii capitale) (rd 255 la 258)

254

71.01

64.00

Constructii

255

71.01.01

Masini, echipamente si mijloace de transport

256

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

257

71.01.03

Alte active fixe

258

71.01.30

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.260)

259

79

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd 261+262)

260

81

Rambursari de credite externe

261

81.01

Rambursari de credite interne

262

81.02

Din total capitol:

0.00

1.20

246

Aparare nationala

0

263

73

64.00

0.00

-217.00

-217.00
248.00
246.80
0.00
246.80
1.20
1.20
1.20
0.00
0.00
0.00
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
248.00
248.00
184.00
0.00
184.00
64.00
64.00
64.00
0.00
64.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ordine publica (rd.265)

264

61.02.03

Politie comunitara

265

61.02.03.04

266

61.02.05

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectia civila nonmilitara)

248.00

.

267

Invatamant (rd.297+300+304+305+307+310)

269

65.02

8,321.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.271 la 273 + 276+279+282 )

270

1

8,126.00

TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

271

10

6,122.38

TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
(rd.274)

272

20

1,818.00

273

51

0.00

274

51.01

0.00

Transferuri curente (rd.275)

275

51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd. 277)

276

55

26.62

A. TRANSFERURI INTERNE (rd.278)

Transferuri catre institutii publice

277

55.01

26.62

Programe de dezvoltare

278

55.01.13

26.62

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA ( rd. 280)

279

57

129.00

280

57.02

129.00

281

57.02.02

Ajutoare sociale (rd.281)
Ajutoare sociale in natura

57.02.04

129.00

282

59

30.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.283+284)

283

59.01

Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

284

59.22

30.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.286)

285

70

195.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.287)

286

71

195.00
195.00

Burse

287

71.01

Constructii

288

71.01.01

Masini, echipamente si mijloace de transport

289

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

290

71.01.03

Alte active fixe

291

71.01.30

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.293)

292

79

0.00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd 294+295)

293

81

0.00

Rambursari de credite externe

294

81.01

Rambursari de credite interne

295

81.02

Active fixe (inclusiv reparatii capitale )(rd.288 la 291)

195.00

Din total capitol:

296

NULL

Invatamant prescolar si primar (rd298+299)

297

65.02.03

Invatamant prescolar

298

65.02.03.01

Invatamant primar

299

65.02.03.02

Invatamant secundar (rd 301 la 303)

300

65.02.04

Invatamant secundar inferior

301

65.02.04.01

Invatamant secundar superior

302

65.02.04.02

Invatamant profesional

303

65.02.04.03

Invatamant postliceal

304

65.02.05

Invatamant nedefinibil prin nivel (rd 306)

305

65.02.07

8,291.00

Invatamant special

306

65.02.07.04

8,291.00

Servicii auxiliare pentru educatie (rd308+309)

307

65.02.11

Internate si cantine pentru elevi

308

65.02.11.03

Alte sevicii auxiliare

309

65.02.11.30

74

0.00
0.00
248.00

0.00

0.00

0.00
8,321.00
8,126.00
6,122.38
1,818.00
0.00
0.00
0.00
26.62
26.62
26.62
129.00
129.00
0.00
129.00
30.00
0.00
30.00
195.00
195.00
195.00
0.00
0.00
0.00
195.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,291.00
8,291.00
0.00
0.00
0.00

310

65.02.50

Sanatate (rd.334+336)

312

66.02

1,046.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.314 la 316+319)

313

1

1,046.00

TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

314

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
(rd.317)

315

20

316

51

1,046.00
1,046.00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

30.00

.

Transferuri curente (rd.318)

317

51.01

Actiuni de sanatate

318

51.01.03

650.00

51.01.39

396.00

Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judetene pentru finantarea unitatilor
de asistenta medico-sociale
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA ( rd.320)
Ajutoare sociale (rd.321)

319

57

0.00

320

57.02

0.00

Ajutoare sociale in natura

321

57.02.02

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.323)

322

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.324)

323

71

0.00

324

71.01

0.00

Constructii

325

71.01.01

Masini, echipamente si mijloace de transport

326

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

327

71.01.03

Alte active fixe

328

71.01.30

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.330)

329

79

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd 331+332)

Active fixe (inclusiv reparatii capitale )(rd.325 la 328)

330

81

Rambursari de credite externe

331

81.01

Rambursari de credite interne

0.00

332

81.02

Din total capitol:

333

NULL

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.335)

334

66.02.06

335

66.02.06.01

650.00

66.02.06.03

396.00

Spitale generale
Unitati medico-sociale

1,046.00

336

66.02.50

337

66.02.50.50

Cultura, recreere si religie (rd.365+375+379+380)

339

67.02

13,629.40

CHELTUIELI CURENTE (rd.341 la 343+346+349)

340

1

13,590.90

TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

341

10

2,189.32

TITLUL ll BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
(rd.344)

342

20

377.44

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (rd.337)
Alte institutii si actiuni sanitare
.

343

51

6,571.00

Transferuri curente (rd.345)

344

51.01

6,571.00

Transferuri catre institutii publice

345

51.01.01

6,571.00

55

Alte transferuri

67.74

55.01

Transferuri interne
Alte transferuri curente interne

55.01.18

67.74

57

39.00
39.00

TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ (rd.347)

346

Ajutoare sociale

347

57.02

Ajutoare sociale în natură

348

57.02.01
57.02.04

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

75

39.00

30.00
0.00
1,046.00
1,046.00
0.00
0.00
1,046.00
1,046.00
650.00
396.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,046.00
650.00
396.00
0.00
0.00
0.00
13,629.40
13,590.90
2,189.32
377.44
6,571.00
6,571.00
6,571.00
67.74
0.00
67.74
39.00
39.00
0.00
39.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.350 la 352)

349

59

Asociaţii şi fundaţii

350

59.11

Sustinerea cultelor

351

59.12

Contributii la salarizarea personalului neclerical

352

Acţiuni cu caracter ştinţiific şi social cultural

59.15

4,326.00

59.22

20.40

70

38.50

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.354)

353

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.355)

354

71

38.50

355

71.01

38.50

Constructii

356

71.01.01

Masini,echipamente si mijloace transport

357

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

358

71.01.03

24.00

Alte active fixe

359

71.01.30

14.50

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.361)

360

79

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd 362+363)

361

81

Rambursari de credite externe

362

81.01

Rambursari de credite interne

363

81.02

Active fixe (inclusiv reparatii capitale )(rd.356 la 359)

85.01

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent

364

NULL

365

67.02.03

9,283.00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

366

67.02.03.02

2,712.00

Muzee

367

67.02.03.03

3,729.00

Institutii publice de spectacole si concerte

368

67.02.03.04

1,150.00

Scoli populare de arta si meserii

369

67.02.03.05

580.00

Case de cultura

370

67.02.03.06

Camine culturale

371

67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

372

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

373

67.02.03.12

Alte servicii culturale

374

67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (rd.376 la 378)

375

67.02.05

Sport

376

67.02.05.01

Tineret

377

67.02.05.02

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

378

67.02.05.03

Servicii religioase

379

67.02.06

4,326.00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

380

67.02.50

20.40

Din total capitol:
Servicii culturale (rd.366 la 374)

4,346.40
0.00
0.00
4,326.00
20.40
38.50
38.50
38.50
0.00
0.00
24.00
14.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,283.00
2,712.00
3,729.00
1,150.00
580.00
0.00
0.00
1,112.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,326.00
20.40

4,346.40

1,112.00

0.00

.

Asigurari si asistenta sociala

382

68.02

92,547.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 384 la 386+389+394+397)

383

1

92,547.00

0.00

TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

384

10

35,005.40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
(rd.387)

385

20

12,222.58

386

51

1,017.00

Transferuri curente (rd.388)

387

51.01

1,017.00

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

388

51.01.04

Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judetene pentru finantarea unitatilor
de asistenta medico-sociale
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.390)
A. TRANSFERURI INTERNE (rd.391 la 393)

51.01.39

1,017.00

389

55

1,109.22

390

55.01

1,109.22

76

0.00
92,547.00
92,547.00
35,005.40
12,222.58
1,017.00
1,017.00
0.00
1,017.00
1,109.22
1,109.22

Programe cu finantare rambursabila

391

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila

392

55.01.08

Alte transferuri curente interne

393

55.01.18

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA ( rd.395)
Ajutoare sociale (rd.396)
Ajutoare sociale numerar

1,109.22

394

57

43,192.80

395

57.02

43,192.80

396

57.02.01

42,282.00

57.02.04

910.80

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.398)

55.01.03

397

59

0.00

398

59.11

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.400)

399

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.401)

400

71

0.00

401

71.01

0.00

Constructii

402

71.01.01

Masini, echipamente si mijloace de transport

403

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

404

71.01.03

Alte active fixe

Asociatii si fundatii

Active fixe (inclusiv reparatii capitale )(rd.402 la 405)

0.00

405

71.01.30

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.407)

406

79

0.00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd408+409)

0.00

407

81

Rambursari de credite externe

408

81.01

Rambursari de credite interne

409

81.02
85.01

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
Din total capitol:

410

NULL

Asistenta acordata persoanelor in varsta

411

68.02.04

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd413)

412

68.02.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate

413

68.02.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii

414

68.02.06

Ajutoare pentru locuinte

415

68.02.10

Crese

416

68.02.11

Prevenirea excluderii sociale (rd418+419)

417

68.02.15

Ajutor social

418

68.02.15.01

Cantine de ajutor social

419

68.02.15.02

Unitati de asistenta medico-sociale

420

68.02.12

Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale

421

68.02.50.01

Locuinte,servicii si dezvoltare publica

423

70.02

CHELTUIELI CURENTE (rd 425 la 427+430)

424

1

TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

425

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
(rd.428)

426

20

427

51

Transferuri curente (rd.429)

428

51.01

Transferuri catre institutii publice

429

51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.431)

91,530.00

1,017.00

2,091.00
0.00

430

55

0.00

A. TRANSFERURI INTERNE (rd.432+433)

431

55.01

0.00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat

432

55.01.12

Alte transferuri curente interne

433

55.01.18

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.435+441)

434

70

2,091.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.436)

435

71

2,091.00

77

0.00
1,109.22
0.00
43,192.80
43,192.80
42,282.00
910.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91,530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,017.00
0.00
2,091.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,091.00
2,091.00

Active fixe (inclusiv reparatii capitale )(rd.437 la 440)

436

71.01

2,091.00
2,091.00

Constructii

437

71.01.01

Masini, echipamente si mijloace de transport

438

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

439

71.01.03

Alte active fixe

440

71.01.30

441

72

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.442)
Active financiare (rd.443)

442

72.01

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

443

72.01.01

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.445)

444

79

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd446+447)

445

81

Rambursari de credite externe

446

81.01

Rambursari de credite interne

447

81.02

448

NULL

449

70.02.03

Dezvoltarea sistemului de locuinte

450

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuntelor

451

70.02.03.30

85.01

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
Din total capitol:
Locuinte (rd.450+451)

452

70.02.05

985.00

Alimentare cu apa

453

70.02.05.01

985.00

Amenajari hidrotehnice

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.453+454)

454

70.02.05.02

Iluminat public si electrificari rurale

455

70.02.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

456

70.02.07

Alte servicii in domeniile locuintelor,serviciilor si dezvoltarii comunale

457

70.02.50

Protectia mediului

459

74.02

500.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 461 la 463+466)

460

1

500.00

TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

461

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
(rd.464)

462

20

463

51

1,106.00

.

Transferuri curente (rd.465)

464

51.01

Transferuri catre institutii publice

465

51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.467)

466

55

500.00

467

55.01

500.00
500.00

A. TRANSFERURI INTERNE (rd.468 la 470)
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila

468

55.01.08

Alte transferuri curente interne

470

55.01.18

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.472+478)

471

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.473)

472

71

0.00

473

71.01

0.00

Constructii

474

71.01.01

Masini, echipamente si mijloace de transport

475

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

476

71.01.03

Alte active fixe

477

71.01.30

Active fixe (inclusiv reparatii capitale )(rd.474 la 477)

478

72

Active financiare (rd.480)

479

72.01

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

480

72.01.01

481

79

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.479)

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.482)

78

0.00

0.00

2,091.00
2,091.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
985.00
985.00
0.00
0.00
0.00
1,106.00
0.00
500.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
500.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

482

81

Rambursari de credite externe

483

81.01

Rambursari de credite interne

484

81.02

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd483+484)

485

NULL

486

74.02.05

Salubritate

487

74.02.05.01

Colectarea,tratarea si distrugerea deseurilor

488

74.02.05.02

489

74.02.06

.

490

NULL

Actiuni generale economice, comerciale si de
munca (rd.512)

492

80.02

255.00

CHELTUIELI CURENTE (rd494 la 496)

493

1

255.00

TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

494

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

495

20

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.497)

496

55

497

55.01

Programe de dezvoltare

498

55.01.13

Alte transferuri curente interne

Din total capitol:
Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.487+488)

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

A. TRANSFERURI INTERNE (rd.498+499)

55.01.08

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila

500.00
500.00

255.00
255.00

499

55.01.18

CHELTUIELI DE CAPITAL (RD.501)

500

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.502)

501

71

0.00

502

71.01

0.00

Constructii

503

71.01.01

Masini, echipamente si mijloace de transport

504

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

505

71.01.03

Alte active fixe

Active fixe (inclusiv reparatii capitale )(rd.503 la 506)

506

71.01.30

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.508)

507

79

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd509+510)

508

81

Rambursari de credite externe

509

81.01

Rambursari de credite interne

510

81.02

0.00

Din total capitol:

512

80.02.01

Prevenire si combatere gheturi

513

80.02.01.06

Stimulare intreprinderi mici si mijlocii

514

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

515

80.02.01.10

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

516

80.02.01.30

.

517

Combustibili si energie (rd.542 la 544)

518

81.02

CHELTUIELI CURENTE (rd494 la 496)

519

1

TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

520

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

521

20

TITLUL IV SUBVENTII (rd.523)

522

40

Subventii pt acoperirea diferentelor de pret si tarif
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
(rd.525)

523

40.03

524

51

Actiuni generale economice si comerciale (rd.513la 516)

Transferuri curente (rd.526)

525

51.01

Transferuri catre institutii publice

526

51.01.01

79

255.00

255.00

0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
500.00
0.00
0.00
255.00
255.00
0.00
0.00
255.00
0.00
255.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
255.00
0.00
0.00
255.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.528)

527
528

55.01

529

55.01.12

CHELTUIELI DE CAPITAL (RD.531)

530

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.532)

531

71

532

71.01

A. TRANSFERURI INTERNE (rd.529)
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat

Active fixe (inclusiv reparatii capitale )(rd.533 la 536)
Constructii

533

71.01.01

Masini, echipamente si mijloace de transport

534

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

535

71.01.03

Alte active fixe

536

71.01.30

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.538)

537
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TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd539+540)

538

81

Rambursari de credite externe

539

81.01

Rambursari de credite interne

540

81.02

Din total capitol:

541

NULL

Energie termica

542

81.02.06

Alti combustibili

543

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

544

81.02.50

.

545

Agricultura,silvicultura,piscicultura si vanatoare

546

83.02

CHELTUIELI CURENTE (rd548 la 550)

547

1

TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

548

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
(rd.551)

549

20

550

51

Transferuri curente (rd.552)

551

51.01

Transferuri catre institutii publice

552

51.01.01

CHELTUIELI DE CAPITAL (RD.554)

553

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.555)

554

71

555

71.01

Constructii

556

71.01.01

Masini, echipamente si mijloace de transport

557

71.01.02

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

558

71.01.03

Alte active fixe

559

71.01.30

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.561)

560
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TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd562+563)

561

81

Rambursari de credite externe

562

81.01

Rambursari de credite interne

563

81.02

564

NULL

Active fixe (inclusiv reparatii capitale )(rd.556 la 559)

Din total capitol:
Agricultura (rd.566+567)
Protectia plantelor si carantina fitosanitara

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

55

565

83.02.03

566

83.02.03.03

567

83.02.03.30

Transporturi

569

84.02

13,542.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd571 la 573+575+578)

570

1

9,453.00

328.47

TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

571

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

572

20

9,453.00

328.47

TITLUL IV SUBVENTII (rd.574)

573

40

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

80

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,542.00
9,781.47
0.00
9,781.47
0.00

Subventii pt acoperirea diferentelor de pret si tarif
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
(rd.576)

574

40.03

575

51

Transferuri curente (rd.577)

576

51

Transferuri catre institutii publice

577

51.01.01

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.579)

578

55

579

55.01

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat

580

55.01.12

Alte transferuri curente interne

A. TRANSFERURI INTERNE (rd.580+581)

0.00

581

55.01.18

CHELTUIELI DE CAPITAL (RD.583+589)

582

70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.584)

583

71

4,089.00

-328.47

584

71.01

4,089.00

-328.47

Active fixe (inclusiv reparatii capitale )(rd.585 la588)

4,089.00

Constructii

585

71.01.01

2,047.00

Masini, echipamente si mijloace de transport

586

71.01.02

250.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

587

71.01.03

Alte active fixe

588

71.01.30

589

72

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.590)
Active financiare (rd.591)

590

72.01

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

591

72.01.01

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.593)

592
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TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd594+595)

593

81

Rambursari de credite externe

594

81.01

Rambursari de credite interne

595

81.02
85

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
Din total capitol:

1,792.00

596
597

84.02.03

13,542.00

Drumuri si poduri

598

84.02.03.01

13,542.00

Transport in comun

599

84.02.03.02

Strazi

600

84.02.03.03

601

84.02.06

Transport rutier (rd.598 la 600)

Transport aerian (rd.602)

602

84.02.06.02

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

603

84.02.50

ALTE ACŢIUNI ECONOMICE

604

87.02

0.00

CHELTUIELI CURENTE

605

1

0.00

TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

606

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

607

20

TITLUL IV SUBVENTII (rd.574)

608

40

609

40.03

610

51

Aviatia civila

Subventii pt acoperirea diferentelor de pret si tarif
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente (rd.577)

611

51

Transferuri catre institutii publice

612

51.01.01

613

55

614

55.01

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat

615

55.01.12

Alte transferuri curente interne

616

55.01.18

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. TRANSFERURI INTERNE

PREŞEDINTE,

81

-328.47

-328.47

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,760.53
3,760.53
3,760.53
2,047.00
250.00
0.00
1,463.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,542.00
13,542.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ion Cîlea

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.69 din 30 aprilie 2009, referitoare la
acordul privind trecerea cu titlu gratuit a microhidrocentralei MHC Vlădeşti (baraj şi clădire), din
patrimoniul Societăţii Comerciale Hidroelectrica S.A. Bucureşti – Sucursala Hidrocentrale Râmnicu
Vâlcea, în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 8 mai 2009, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea privind modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.69 din 30 aprilie 2009 ;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.1 lit.c din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.15 din Legea nr.137/2002,
privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.l Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.69 din 30 aprilie 2009 se modifică după cum urmează:
1.

Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins:

‘’ Hotărâre privind acordul pentru trecerea cu titlu gratuit a microhidrocentralei MHC Vlădeşti, din patrimoniul
Societăţii Comerciale Hidroelectrica S.A. Bucureşti – Sucursala Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea, în domeniul
public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea ‘’.
2. Art.1 se modifică şi va avea următorul cuprins :
‘’ Art.1. Se dă acordul pentru trecerea cu titlu gratuit a microhidrocentralei MHC Vlădeşti, din patrimoniul
Societăţii Comerciale Hidroelectrica SA Bucureşti – Sucursala Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea, în domeniul
public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea.’’
Art.ll Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.69 din 30 aprilie 2009, se va republica ulterior.
Art.lll Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi S.C. Hidroelectrica S.A.
Bucureşti - Sucursala Hidrocentrale 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 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 73 din 8 mai 2009
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DISPOZIŢII
ALE
PREŞEDINTELUI
CONSILIULUI JUDEŢEAN VÂLCEA
(martie - aprilie 2009)

83

84

R O M ÂN I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor: ”Covoare bituminoase
pe unele drumuri judeţene aflate în zona Drăgăşani”
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.2467 din 25 februarie 2009, prin care se
propune admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor: ”Covoare bituminoase pe unele drumuri judeţene aflate în
zona Drăgăşani”;
Văzând procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.2437, nr.2438, nr.2439, nr.2440, nr.2441,
nr.2442, nr.2443, nr.2444, nr.2445 şi nr.2446 din 25 februarie 2009;
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor: ”Covoare bituminoase pe unele drumuri judeţene aflate în
zona Drăgăşani”, după cum urmează:
1. Covor bituminos pe DJ 676 A Giulești - Dozești - Roșiile, km.4+500-6+000, comuna Fârtățești;
2. Covor bituminos pe DJ 648 A DN 64 - Limită judeţ Olt, km.2+500 -3+000, oraşul Drăgăşani;
3. Covor bituminos pe DJ 643 B DJ 643 Valea Mare - Roeşti, km.2+000 -3+300, comunele Diculeşti şi
Valea Mare;
4. Covor bituminos pe DJ 645, Zăvideni – Scundu - Pesceana, km.16+400 - 17+400, comuna Scundu;
5. Covor bituminos pe DJ 676 B Glăvile – Olteanca - Lădeşti, km.13+002 -13+902, comuna Lădeşti;
6. Covor bituminos pe DJ 643 B DJ643 Valea Mare-Roeşti, km.21+300-22+100, comuna Stăneşti;
7. Covor bituminos pe DJ 645, Zăvideni – Scundu - Pesceana, km.5+500-6+500, comuna Orlești;
8. Covor bituminos pe DJ 645, Zăvideni – Scundu - Pesceana, km.0+000 -1+500, comuna Prundeni;
9. Covor bituminos pe DJ 677 C, limită județ Olt - Lungești - Rîmești, km. 2+500 - 3+500 și km.6+200 7+200, comuna Lungești;
10. Covor bituminos pe DJ 677 E Ştefăneşti - Dobruşa, km.2+700 - 4+000, comuna Ştefăneşti,
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
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Nr. 85 din 2 martie 2009

R O M ÂN I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor:
”Covoare bituminoase pe unele drumuri judeţene”
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.2436 din 25 februarie 2009, prin care se
propune admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor: ”Covoare bituminoase pe unele drumuri judeţene”;
Văzând procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.2437, nr.2405, nr.2406, nr.2407, nr.2408,
nr.2409, nr.2410 şi nr.2411 din 24 februarie 2009;
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor: ”Covoare bituminoase pe unele drumuri judeţene”, după
cum urmează:
11. Covor bituminos pe DJ 643 B DJ 643 Valea Mare - Roeşti, km.3+300 -4+300, comuna Valea Mare;
12. Covor bituminos pe DJ 643 B DJ 643 Valea Mare - Roeşti, km.22+800 -24+300, comuna Stăneşti;
13. Covor bituminos pe DJ 648 Voiceşti - Tighina, km.4+850 - 5+600, comuna Voiceşti;
14. Covor bituminos pe DJ 644 A Laloşu - Făureşti, km.5+850 - 6+350 şi km.14+800 - 15+800, comunele
Laloşu şi Făureşti;
15. Covor bituminos pe DJ 651 Păuşeşti-Măglaşi - Stoeneşti, km.1+000 -1+600, comuna Păuşeşti-Măglaşi;
16. Covor bituminos pe DJ 677 Mădulari - Şuşani, km.6+500 - 7+000 şi km. 19+500 - 20+000, comunele
Mădulari şi Şuşani;
17. Covor bituminos pe DJ 645 Zăvideni – Scundu - Pesceana, km.15+400 -15+900, comuna Scundu.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 89 din 4 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a trei certificate de urbanism şi a trei autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
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Având în vedere referatul Arhitectului – Şef înregistrat la nr. 2817 din 04.03.2009, prin care se propune
emiterea a trei certificate de urbanism şi a trei autorizaţii de construire ;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a); art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit trei certificate de urbanism, prevăzute în Anexa nr. 1.
Art. 2 Se emit trei autorizaţii de construire, prevăzute în Anexa nr. 2.
Art. 3 Anexele nr. 1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – Şef, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 91 din 5 martie 2009
R O M ÂN I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor:
”Covoare bituminoase pe unele drumuri judeţene aflate în zona Drăgăşani”
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.2794 din 4 martie 2009, prin care se propune
admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor: ”Covoare bituminoase pe unele drumuri judeţene aflate în zona
Drăgăşani”;
Văzând procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.2779 şi nr.2780 din 4 martie 2009;
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor: ”Covoare bituminoase pe unele drumuri judeţene aflate în
zona Drăgăşani”, după cum urmează:
1. Covor bituminos pe DJ 644 A DN 64 - Limită judeţ Olt – Laloşu - Făureşti, km.5+350 - 5+550, comuna Laloşu;
2. Covor bituminos pe DJ 644 A DN 64 - Limită judeţ Olt – Laloşu - Făureşti, km.15+800 - 16+400 şi
km.17+500 - 18+350, comuna Făureşti.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
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SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 92 din 9 martie 2009
R O M ÂN I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor:
„Covor bituminos pe DJ 676 D Alunu – Cernişoara, km.0+000 – 1+000”
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.2778 din 4 martie 2009, prin care se propune
admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor: „Covor bituminos pe DJ 676 D Alunu – Cernişoara, km.0+000 –
1+000”;
Văzând procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.2770 din 4 martie 2009;
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor: „Covor bituminos pe DJ 676 D Alunu – Cernişoara,
km.0+000 – 1+000”.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 93 din 9 martie 2009
R O M ÂN I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de:
„Protejare a corpului şi a platformei drumului” pe unele drumuri judeţene
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.2769 din 4 martie 2009, prin care se propune
admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de: „Protejare a corpului şi a platformei drumului” pe unele drumuri judeţene;
Văzând procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.2676/1, nr.2672/2, nr.2672/3 şi nr.2672/4
din 2 martie 2009;
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
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Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor de „Protejare a corpului şi a platformei drumului” pe unele
drumuri judeţene, după cum urmează:
1. Rigole pereate DJ 678 H Galicea – Stoileşti - Casa Veche, km.6+640 - 6+790;
2. Şanţuri pereate DJ 645 Zăvideni – Scundu - Pesceana, km.8+900 -9+100;
3. Şanţuri pereate DJ 643 Limită judeţ Olt – Laloşu - Făureşti, km. 72+350 - 72+700;
4. Şanţuri pereate DJ 676 Cerna – Slătioara - Irimeşti, km.25+350 -25+735.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 94 din 9 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – Şef înregistrat la nr. 2941 din 09.03.2009, prin care se propune
emiterea a două autorizaţii de construire ;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două autorizaţii de construire, prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 95 din 10 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de:
„Asigurare a scurgerii apelor din zona drumului” pe unele drumuri judeţene
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Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.2878 din 6 martie 2009, prin care se propune
admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de: „Asigurare a scurgerii apelor din zona drumului” pe unele
drumuri judeţene;
Văzând procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, nr.2671/1, nr.2671/2, nr.2671/3, nr.2671/4,
nr.2671/5, nr.2671/6, nr.2671/7 şi nr.2671/8 din 2 martie 2009;
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la terminarea lucrărilor de: „Asigurare a scurgerii apelor din zona drumului” pe
unele drumuri judeţene, după cum urmează:
1. DJ 678 A Tătărani – Galicea - Limită judeţ Argeş, km.7+200 - 8+200;
2. DJ 678 A Tătărani – Galicea - Limită judeţ Argeş, km.3+200 - 3+350;
3. DJ 703 L Jiblea – Dăeşti - Fedeleşoiu, km.2+400 - 2+600;
4. DJ 677 Mădulari – Şuşani - Limită judeţ Olt, km.10+500 - 12+500;
5. DJ 643 Limită judeţ Olt – Laloşu - Găneşti, km.70+000 - 72+000;
6. DJ 643 B DJ 643 Măciuca - Roeşti, km.2+500 - 3+500;
7. DJ 676, Cerna – Slătioara - Irimeşti, km.37+000 - 38+000;
8. DJ 651 A Bălceşti – Ghioroiu - Limită judeţ Gorj, km.8+000 - 11+000.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 96 din 11 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a opt certificate de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 3332 din 17.03.2009, prin care se propune
emiterea a opt certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit opt certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
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AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 98 din 18 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii a două autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – Şef înregistrat la nr. 3212 din 13.03.2009, prin care se propune
prelungirea valabilităţii a două autorizaţii de construire ;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea a două autorizaţii de construire, prevăzute în anexă, care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 99 din 18 martie 2009

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism şi
prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 3416 din 18.03.2009, prin care se propune
emiterea a două certificate de urbanism şi prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
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modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în Anexa nr.1.
Art. 2 Se prelungeşte valabilitatea unui certificat de urbanism, prevăzut în Anexa nr.2
Art. 3 Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 100 din 19 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism şi a unei autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – Şef înregistrat la nr. 3600 din 23.03.2009, prin care se propune
emiterea unui certificat de urbanism şi a unei autorizaţii de construire ;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a); art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzute în Anexa nr. 1.
Art. 2 Se emite o autorizaţie de construire, prevăzută în Anexa nr. 2.
Art. 3 Anexele nr. 1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – Şef, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 102 din 24 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism şi a unei autorizaţii de construire
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Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – Şef înregistrat la nr. 3665 din 24.03.2009, prin care se propune
emiterea unui certificat de urbanism şi a unei autorizaţii de construire ;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a); art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzute în Anexa nr. 1.
Art. 2 Se emite o autorizaţie de construire, prevăzută în Anexa nr. 2.
Art. 3 Anexele nr. 1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – Şef, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 107 din 25 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
ordinară în data de 31 martie 2009, ora 1100
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 ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE:
Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 31 martie 2009, ora 1100,
care se va desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei, urmărind
pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 108 din 25 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a patru certificate de urbanism
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Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 3755 din 25.03.2009, prin care se propune
emiterea a patru certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit patru certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 109 din 26 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie din DINU în CĂPĂŢÎNĂ
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr. 179 din
18.03.2009, prin care se propune admiterea cererii, doamnului Dinu Cătălin – Ionuţ, de schimbare a numelui de
familie, pe cale administrativă, din Dinu în Căpăţînă, pe motivul că, de la vârsta de două luni, a fost crescut de
către bunica sa maternă, Căpăţînă Eugenia, şi drept recunoştinţă doreşte să-i poarte numele de familie;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art. 11 din acelaşi act normativ;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(1), lit. "m", art.13 şi art.14 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003,
privind dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11 precum şi cele ale
art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare a numelui de familie, pe cale administrativă, cetăţeanului DINU
CĂTĂLIN - IONUŢ, domiciliat în sat Ghioroiu, comuna Ghioroiu, judeţul Vâlcea, fiul lui Marin şi al Mariei, născut
în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 09 iunie 1987, C.N.P.1870609385614, din DINU în
CĂPĂŢÎNĂ, urmând să poarte în viitor numele de familie CĂPĂŢÎNĂ şi prenumele CĂTĂLIN – IONUŢ.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea şi Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, va comunica, prezenta dispoziţie Serviciului
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Bălceşti, care va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar după
depunerea de către acesta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un
exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
ION CÎLEA
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AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 110 din 26 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZITIE
privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporurilor la salariul de bază pentru
personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Compartimentului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, înregistrat sub
nr.3624 din 23 martie 2009, prin care se propune aprobarea Regulamentului de acordare a sporurilor la salariul
de bază pentru personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.31 din Ordonanţa Guvernului nr.10/2008, privind nivelul salariilor de bază
şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.24/2000
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi
personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de
bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi
unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin
legi speciale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.41 din Ordonanţa Guvernului
nr.6/2007, privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici
până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici,
precum si creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, cu modificările şi completările
ulterioare, cu cele ale art.7, alin.(4), lit.”g” din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1434/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art.156, alin.(1) şi alin.(3) din Contractul
Colectiv de Muncă la nivelul unităţilor de asistenţă socială pe perioada 2005 – 2009, nr.571/2007 şi art.5 din
Anexa nr.5 la contract;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se aprobă Regulamentul de acordare a sporurilor la salariul de bază pentru personalul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta dispoziţie.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, Compartimentului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice,
Direcţiei Administraţie Locală, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 111 din 26 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
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DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – Şef înregistrat la nr. 3771 din 27.03.2009, prin care se propune
emiterea unei autorizaţii de construire ;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire, prevăzută în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 112 din 27 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – Şef înregistrat la nr. 3836 din 27.03.2009, prin care se propune
emiterea unei autorizaţii de construire ;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire, prevăzută în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 113 din 27 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
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-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui
de familie din LUŢESCU – MUCĂLĂU în LUŢESCU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr. 270 din
23.03.2009, prin care se propune admiterea cererii, domnului LUŢESCU – MUCĂLĂU ION - VALERIU, de
schimbare a numelui de familie, pe cale administrativă, din Luţescu – Mucălău în Luţescu, pe motivul că,
numele de Luţescu – Mucălău provine din căsătoria sa cu Mucălău Simona, încheiată la data de 20 noiembrie
1999, în urma căreia soţii au luat numele reunite de familie. În prezent, de comun acord cei doi soţi au stabilit
să revină la numele de familie al soţului, purtat anterior căsătoriei, acela de Luţescu;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art. 11 din acelaşi act normativ;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit. "i", art.13 şi art.14 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003,
privind dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11 precum şi cele ale
art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare a numelui de familie, pe cale administrativă, cetăţeanului LUŢESCU
– MUCĂLĂU ION - VALERIU, domiciliat în sat Măldăreşti, comuna Măldăreşti, judeţul Vâlcea, fiul lui Ion şi al
Elenei, născut în municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea, la data de 26 iulie 1980, C.N.P.1800726384961, din
LUŢESCU – MUCĂLĂU în LUŢESCU, urmând să poarte în viitor numele de familie LUŢESCU şi prenumele
ION - VALERIU.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea şi Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, va comunica, prezenta dispoziţie Serviciului
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Horezu, care va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar după
depunerea de către acesta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un
exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
ION CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 115 din 31 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui
de familie din LUŢESCU – MUCĂLĂU în LUŢESCU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr. 271 din
25.03.2009, prin care se propune admiterea cererii, doamnei LUŢESCU – MUCĂLĂU SIMONA, de schimbare a
numelui de familie, pe cale administrativă, din Luţescu – Mucălău în Luţescu, pe motivul că, numele de Luţescu
– Mucălău provine din căsătoria sa cu Luţescu Ion - Valeriu, încheiată la data de 20 noiembrie 1999, în urma
căreia soţii au luat numele reunite de familie. În prezent, de comun acord cei doi soţi au stabilit să revină la
numele de familie al soţului, purtat anterior căsătoriei, acela de Luţescu;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
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termenul prevăzut de art. 11 din acelaşi act normativ;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit. "i", art.13 şi art.14 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003,
privind dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11 precum şi cele ale
art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare a numelui de familie, pe cale administrativă, cetăţenei LUŢESCU –
MUCĂLĂU SIMONA, domiciliată în sat Măldăreşti, comuna Măldăreşti, judeţul Vâlcea, fiica lui Ion şi a Iuliei,
născută în municipiul Reşiţa, judeţul Caraş - Severin, la data de 29 februarie 1980, C.N.P.2800229115199, din
LUŢESCU – MUCĂLĂU în LUŢESCU, urmând să poarte în viitor numele de familie LUŢESCU şi prenumele
SIMONA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea şi Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, va comunica, prezenta dispoziţie Serviciului
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Horezu, care va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar după
depunerea de către acesta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un
exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
ION CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 116 din 31 martie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 3990 din 31.03.2009, prin care se propune
emiterea a două certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
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SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 119 din 2 aprilie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 4071 din 01.04.2009, prin care se propune
emiterea a două certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 121 din 3 aprilie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a trei certificate de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 4331 din 07.04.2009, prin care se propune
emiterea a trei certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit trei certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
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AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 128 din 9 aprilie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 4392 din 08.04.2009, prin care se propune
emiterea a două certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 129 din 9 aprilie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr.4568 din 13.04.2009, prin care se propune
emiterea unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLE
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AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 132 din 14 aprilie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 4657 din 15.04.2009, prin care se propune
emiterea unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 135 din 16 aprilie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 4756 din 16.04.2009, prin care se propune
emiterea unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
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AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 136 din 21 aprilie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 4860 din 22.04.2009, prin care se propune
emiterea unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 139 din 23 aprilie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a trei autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 4870 din 22.04.2009, prin care se propune
emiterea a trei autorizaţii de construire ;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit trei autorizaţii de construire, prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
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Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 140 din 23 aprilie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE–
DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
ordinară în data de 30 aprilie 2009, ora 1400
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 ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE:
Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 30 aprilie 2009, ora 1400, care
se va desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei, urmărind
pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 141 din 24 aprilie 2009

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE–

DISPOZIŢIE
privind modificarea art.1 din Dispoziţia Preşedintelui
Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 141 din 24 aprilie 2009
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 ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emite următoarea
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DISPOZIŢIE:
Art.I. Art 1 din Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 141din 24 aprilie 2009 privind
convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2009, ora 1400, se modifică şi
va avea următorul conţinut:
“Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 30 aprilie 2009, ora 900,
care se va desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.II. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei, urmărind
pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 142 din 27 aprilie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a unui certificat de urbanism şi
prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 4934 din 23.04.2009, prin care se propune
emiterea a unui certificat de urbanism şi prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzute în Anexa nr.1.
Art. 2 Se prelungeşte valabilitatea unui certificat de urbanism, prevăzut în Anexa nr.2
Art. 3 Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 143 din 27 aprilie 2009
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
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Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 4968 din 24.04.2009, prin care se propune
emiterea unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Arhitectului – şef, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 144 din 27 aprilie 2009
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