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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind trecerea unor bunuri din patrimoniul S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea în domeniul
public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea*
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 30 aprilie 2010, 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. 4308 / 26.04.2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe înregistrat la nr. 4309 / 26.04.2010;
Având în vedere prevederile Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr. 1005/2002 privind transferul, cu
titlu gratuit, al pachetului integral de acţiuni al Societăţii Comerciale "CET Govora" - S.A. Râmnicu Vâlcea în proprietatea privată a
judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea;
Văzând Hotărârea nr.1 /2010 a Adunării Generale a Acţionarilor de la S.C. CET Govora S.A. privind trecerea de bunuri din
patrimoniul S.C. CET Govora S.A. în domeniul public al judeţului Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art. 3, alin.(3) şi ale art.8, alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 123, alineatele (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), litera c, coroborat cu art.97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă trecerea cu plată a bunurilor prevăzute în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, din
patrimoniul S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art. 2 – (1) Preţul bunurilor stabilit potrivit raportului de evaluare, în sumă de 8.970.000 lei se va plăti eşalonat, în tranşe egale,
pe o perioadă de 25 de ani de către Consiliul Judeţean Vâlcea.
(2) Prima tranşă se va plăti după semnarea contractului de finanţare pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare
urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi
creşterii eficienţei energetice”prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 3.
Art. 3 – Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea să semneze contractul de vânzare – cumpărare a bunurilor
prevăzute la articolul 1, în condiţiile stipulate în articolul 2 din prezenta hotărâre.
Art. 4 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi 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 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 30 aprilie 2010
*
Republicată în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 60 din 28 mai 2010, privind modificarea Hotărârilor
Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 45, 46, 47 şi 48 din 30.04.2010

* Anexele la Hotărâri şi Dispoziţii se pot consulta în prezentul Monitor Oficial sau pe site-ul www.cjvalcea.ro

Anexa
la Hotărârea nr. 45 / 2010
Lista cu bunurile aflate în patrimoniul S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea care fac obiectul proiectului
„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada
2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice” şi al trecerii în
domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea
Nr
crt

Denumirea bunului

1

Teren
situat
pe
teritoriul Municipiului Rm.
Vâlcea, strada Industriilor
nr. 1, judeţul Vâlcea

Anul
PIF

Caracteristici tehnice / Date de identificare
Suprafaţa: 18.909,96 mp,
Număr cadastral: 6818
Corpuri proprietate: 94,87,47 şi 72
S.C. CET Govora S.A. deţine certificatul de atestare a
dreptului de proprietate seria MO3 nr. 4636

7

Valoarea
evaluată
(lei)
692.740

2

Clădire industrială
EPRTF TR.2

ST.

1984

3

Clădire industrială
CAZAN nr. 7

1993

4

Clădire
industrială
CORP BUNCĂR GRUP 7

1993

5

Clădire industrială
SALA MAŞINI 7

1993

6

Conducta termoficare
tur oraş de la colectorul
Staţiei Tr.
Reţea primară River
Plaza Mall
Reţea
primară
Casa
Sodolescu
Reţea
primară
casa
Berbece
Reţea primară SC Over
SRL

2006

11

Reţea term primară - racord
case (Dincă + Ungureanu)

2007

12

Racord termic circuit
primar SC Antoine
Racord termic circuit
primar SC Teonic

2008

14

Racord termic circuit primar
Sediu Socom + Dancomar

2008

15

1985

19

Reţea termică
M.17,19,20,22,23 PT ISU
Reţea
termică
Obic.
10,11,15
Reţea termică Rm.
Vâlcea Obic. 4,6
Magistrala de termoficare
CET
Coş fum nr. 2 C7

20

Racord termic MIU

1994

21

Instal. de preparare şi pomparea apei fierbinţi (gr 7-8)

1995

22

Electropompă
de
alimentare EPA nr. 10
Sistem de monitoriz. a
emisiilor poluante pt IMA
2 + IMA 3
Turbina TKR 4,7 MW

1999

Instalaţie captare cenuşă
cazan 7 şi circuite aferente
TPO 4KV termoficare

2008

Degazor rezervor preincarcare staţie termică
Staţie
6KV
termoficare
Degazor 6 apa dem
nr. 6
Cazanul nr. 7 –
420T/H
Moara nr. 1

1984

7
8
9
10

13

16
17
18

23

24
25
26
27
28
29
30
31
32

Moara nr. 2

2006
2006
2006
2006

2008

1985
1987
1987
1993

2008

2008

1984

1984
1987
1993
1993
1993

Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea, strada
judeţul Vâlcea
Regim înălţime: P
Suprafaţă construcţie:
- Arie construită: 543,26 mp
- Arie desfăşurată:543,26mp
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea, strada
judeţul Vâlcea
Regim înălţime: P
Suprafaţă construcţie:
- Arie desfăşurată: 3.010.455mp
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea, strada
judeţul Vâlcea
Regim înălţime: P
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea, strada
judeţul Vâlcea
Regim înălţime: P
Suprafaţă construcţie:
- Arie desfăşurată: 1.996,96mp
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 110224
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 110239
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 110240
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 110241
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 110242
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 110254
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 110317
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 110318
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 110320
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 220183
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 220184
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 220185
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 220238
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 220247
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 220254
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 220256
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 220287
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 220524
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 220539
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 220580
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330265
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330266
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330268
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330376
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330435
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330436
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
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Industriilor nr. 1,
316.775

Industriilor nr. 1,

846.992

Industriilor nr. 1,

876.357

Industriilor nr. 1,

1.905.739

14.426

47.834
1.347
2.108
3.095
11.176
2.923
3.850
62.917
124.294
20.060
68.479
69.642
81.834
110.467
94.270
14.548
8.160

380.559
4.896
612
2.582
1.535
9.567
1.398.957
87.979
87.979

33

Moara nr. 3

1993

34

Moara nr. 4

1993

35

Moara nr. 5

1993

36

Moara nr. 6

1993

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Camera de comandă
operatori C7
Degazor tehnic 1,2
ATA
Trafo
de
putere
25MVA
Staţia 6KV 300MVA
7BA
Staţia 6KV 300MVA
7BB
Tablou
principal
0,4KV Gr 7
Staţia 6KV 300MVA
OB2L – OB2M
Tablou principal 0,4KV
S.G. OC2L – OC2M
Tablou Consumat Asig
7EM
OC2P

1993

Baterie de acumulator şi
instalaţie 220V G7
Baterie de acumulator şi
instalaţie 24V C7
Instalaţie de spart bolţi
Gr 7
Electrocompresor 2
HV 2
Electrocompresor 2
HV 2
Electrocompresor 2
HV 2
Electrocompresor 2
HV 2
Electropompe alimentare
nr. 9

1993

1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993

1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993

Număr inventar CET Govora: 330437
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330438
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330439
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330440
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330441
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330442
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330443
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330458
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330459
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330460
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330461
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330462
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330463
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330464
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330465
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330468
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330469
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330473
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330474
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330475
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330476
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330477
Localizare: Municipiul Rm. Vâlcea
Număr inventar CET Govora: 330427
TOTAL

87.979
87.979
87.979
87.979
23.205
56.721
62.593
4.701
4.701
7.132
16.854
1.824
1.058
800
2.275
914
3.447
549
555
555
555
61.015
8.970.000

PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Convenţiei de colaborare privind implementarea proiectului „Reabilitarea
sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada
2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”

*

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 30 aprilie 2010, 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. 4310 / 26.04.2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe înregistrat la nr. 4311 / 26.04.2010;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(6), lit. a) din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), litera b, coroborat cu art.97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă Convenţia de colaborare privind implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare
urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi
creşterii eficienţei energetice”, prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din aparatul de
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specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi 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 şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 46 din 30 aprilie 2010
*
Republicată în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 60 din 28 mai 2010, privind modificarea Hotărârilor
Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 45, 46, 47 şi 48 din 30.04.2010

Anexa
la Hotărârea nr. 46 / 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
Nr. 4851 / 07.05.2010

S.C. CET GOVORA S.A.,
Râmnicu Vâlcea
Nr. 10730 / 04.05.2010

CONVENŢIE DE COLABORARE
privind implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul
Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la
legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”
Încheiată între :
Consiliul Judeţean Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr. 1, reprezentat de Domnul
doctor inginer ION CÎLEA, în calitate de Preşedinte
şi
S.C. CET GOVORA S.A., Râmnicu Vâlcea, persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerţului din România sub nr.
J38/683/1997, CUI RO 10102377, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Industriilor nr. 1, reprezentată în mod legal de
Domnul inginer MIHAI BĂLAN, în calitate de Director general, în baza hotărârii adunării generale a acţionarilor nr. 4/2009.
Având în vedere:
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,cu modificările şi completările ulterioare, articolul 91,alin. (6),lit.a);
- Termenele legale impuse prin adoptarea la nivel european a Directivei Consiliului 96/62/CE privind evaluarea şi gestiunea
calităţii aerului ambiental, a Directivei Consiliului 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, a Directivei
Parlamentului şi a Consiliului 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi care provin de la instalaţiile mari de ardere, a
Directivei Parlamentului şi a Consiliului 2001/81/CE privind plafoanele naţionale de emisii pentru anumiţi poluanţi atmosferici;
- Hotărârea de Guvern nr. 541 din 17/05/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor
poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere;
- Termenele de conformare prevăzute în Autorizaţia Integrată de Mediu, respectiv:
o Anii 2010, 2011 - termene pentru respectarea limitelor de emisii pulberi şi respectiv NOx şi SO2 la coşul de fum al cazanului C7;
o Anul 2011 - termenul de închidere a actualului depozit de cenuşă;
o Anii 2012, 2013 - termene pentru respectarea limitelor de emisii pulberi şi respectiv NOx şi SO2 la coşul de fum al cazanelor C5 si C6;
Au procedat la încheierea prezentei Convenţii de colaborare privind implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului de
termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de
mediu şi creşterii eficienţei energetice”
Din documentaţia tehnico-economică, faza Studiu de fezabilitate, pentru investiţia menţionată a rezultat o valoarea totală de
66.036,7 mii euro din care TVA – 10.487,30 mii euro.
Conform Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 3 a POS Mediu, sursele de finanţare ale investiţiei se prezintă astfel:
Grant de la U.E. – 50% din costurile eligibile - 27.774,74 mii Euro;
Bugetul de stat – 45% din costurile eligibile - 24.997,27 mii Euro;
Bugetul local – 5 % din costurile eligibile - 2.777,47mii Euro.
Prin contractele de concesiune a unor mijloace fixe încheiate între Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de concedent şi S.C. CET
Govora S.A., în calitate de concesionar şi înregistrate sub numerele 17329/19.12.2007, 5762/5.05.2008, 8534/14.01.2009 şi
12750/21.11.2009, aceasta din urmă plăteşte anual o redevenţă de 2.319.730,92 lei.
Având în vedere obligaţia solicitantului (Consiliului Judeţean Vâlcea) de a asigura resursele financiare pentru contribuţia proprie în
proiect şi ţinând cont de obligaţiile financiare ale S.C. CET Govora S.A. către Consiliul Judeţean Vâlcea prin plata redevenţei datorate
pentru bunurile concesionate, este imperios necesară utilizarea fondurilor rezultate din plata redevenţei pentru asigurarea resurselor
financiare de cofinanţare a proiectului, în condiţiile în care valoarea contribuţiei locale este una importantă şi cu impact semnificativ
asupra bugetului propriu al judeţului Vâlcea.
Părţile convin următoarele:
(1) Plata redevenţei către Consiliul Judeţean Vâlcea se va face obligatoriu anticipat în condiţiile accesării fondurilor
nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, astfel încât prin plata redevenţei să asigure integral contribuţia
locală la finanţarea investiţiei, reprezentând partea de cofinanţare a cheltuielilor eligibile, plata cheltuielilor neeligibile şi a TVA,
obligaţie a Consiliului Judeţean Vâlcea pe întreaga perioadă de implementare a proiectului.
(2) TVA-ul recuperat de Consiliul Judeţean Vâlcea se va constitui plată în avans a redevenţei datorate de S.C. CET Govora S.A.
Râmnicu Vâlcea începând cu decontarea primei cereri de rambursare.
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(3) Clauzele contractuale din contractele de concesiune, înregistrate sub numerele 17329/19.12.2007, 5762/5.05.2008,
8534/14.01.2009 şi 12750/21.11.2009, încheiate pentru bunurile din domeniul public al judeţului Vâlcea concesionate către S.C. CET
Govora S.A. Râmnicu Vâlcea se modifică conform prezentei Convenţii.
PREŞEDINTE,
ION CÎLEA

DIRECTOR GENERAL,
MIHAI BĂLAN

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
CONSTANTIN DIRINEA

DIRECTOR ECONOMIC,
CONSTANTIN LEPĂDAT

DIRECTOR EXECUTIV,
CONSTANTIN MIRCEA PREDESCU

DIRECTOR TERMOFICARE,
ION COCLEŢ

DIRECTOR EXECUTIV,
BOGDAN LĂSTUN

OFICIUL JURIDIC,
DUMITRU RADA

DIRECTOR EXECUTIV,
CARMEN ALEXANDRESCU

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate şi a analizei cost-beneficiu,
pentru obiectivul de investiţii „Retehnologizarea instalaţiilor de termoficare urbană din S.C. CET GOVORA S.A. –
Râmnicu Vâlcea, în vederea conformării la cerinţele de mediu” *
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 30 aprilie 2010, 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. 4312 / 26.04.2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe înregistrat la nr. 4313 / 26.04.2010;
În conformitate cu prevederile art. 44, alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale art. 91 alin. (3) litera “f” şi art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. a din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 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 documentaţia tehnico-economică, faza Studiu de fezabilitate, şi analiza cost - beneficiu pentru obiectivul de
investiţii „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în
scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, cu indicatorii tehnico- economici prezentaţi în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi 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 şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 47 din 30 aprilie 2010
*

Republicată în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 60 din 28 mai 2010, privind modificarea Hotărârilor
Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 45, 46, 47 şi 48 din 30.04.201
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Anexa
la Hotărârea nr. 47 / 2010
Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico – economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de
investiţii „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada
2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”
Ordonator principal de credite: Consiliul Judeţean Vâlcea
Autoritatea contractantă: Ministerul Mediului şi Pădurilor
Beneficiari: S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea şi populaţia Municipiului Râmnicu Vâlcea
Amplasament: Municipiul Râmnicu Vâlcea
Indicatorii tehnico – economici:
Nr crt
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
4
4.1
4.2

INDICATOR
Valoarea totală a investiţiei
Cheltuieli eligibile
Fonduri FEDR prin POS Mediu (grant de la U.E.)
Bugetul de Stat
Cofinanţare Consiliul Judeţean Vâlcea
TVA
Durata de realizare
Capacităţi fizice
Echipamente noi
Instalaţie desulfurare gaze de ardere pentru cazanul nr. 7
Arzătoare cu NOx redus pentru cazanul nr. 7
Echipamente reabilitate
Electropompe de alimentare cazan de abur nr. 7
Electropompe de termoficare
Reţele termice de transport 2251 m traseu
Indicatori de performanţă
Emisii de SO2 provenite de la sistemele
de termoficare
Emisii de NOx provenite de la sistemele
de termoficare

U.M.
Mii Euro
Mii Euro
Mii Euro
Mii Euro
Mii Euro
Mii Euro
Luni

VALOARE
66.036,78
55.549,48
27.774,74
24.997,27
2.777,47
10.487,30
24

După iImplementarea
proiectului

U.M.

Inainte de
proiect

t/an

19.255

297

t/an

1.685

316

PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de obiectivul de investiţii „Reabilitarea sistemului de
termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării
*
la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 30 aprilie 2010, 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. 4314 / 26.04.2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe înregistrat la nr. 4315 / 26.04.2010;
În conformitate cu prevederile art. 5, alin.(4) şi ale art.6, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr.64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), litera b, coroborat cu art.97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru
perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice” în valoarea totală de 66.036,78
mii euro (inclusiv TVA).
Art. 2 – Se aprobă alocarea sumei de 2.777,47 mii euro pentru cofinanţarea cheltuielilor eligibile ce revin solicitantului pentru
obiectivul de investiţii „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada
2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”.
Art. 3 – Se aprobă alocarea sumei de 10.487,30 mii lei, reprezentând TVA aferent cheltuielilor eligibile pentru investiţie, precum
şi eventualele costuri neeligibile care pot apărea în derularea proiectului.
Art. 4 – Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura resursele financiare necesare implementării activităţilor din proiect până la
rambursarea şi decontarea ulterioară a acestora din instrumente structurale.
Art. 5 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi S.C. CET GOVORA S.A. – Rm. Vâlcea, pentru a aduce la îndeplinire prevederile
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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 şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 48 din 30 aprilie 2010
*

Republicată în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 60 din 28 mai 2010, privind modificarea Hotărârilor
Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 45, 46, 47 şi 48 din 30.04.2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind repartizarea sumei de 500,0 mii lei, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale, Primăriei Oraşului Călimăneşti, în vederea susţinerii proiectului
„‟Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia Călimăneşti ‟‟, pe anul 2010
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 30 aprilie 2010 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.896 din 29 aprilie 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat sub nr.2051 din 29 aprilie 2010;
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 500,0 mii lei din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale, Primăriei Oraşului Călimăneşti, în vederea susţinerii proiectului „‟ Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia Călimăneşti ‟‟,
pe anul 2010
Art.2 Sumele rămase neutilizate la finele anului 2010, care se reflectă în excedentul bugetului local 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,
Directorului 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 24 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 7 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 2010

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 mai 2010, la care participă un număr de 31 consilieri
judeţeni, din totalul de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr. 5418 din 20 mai 2010, prin
care se propune modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţiei Locale înregistrat sub nr. 5419 din 20 mai 2010, şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(5) lit. „a”, punctul 7 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.17 alin.(2) din Legea nr.218/2002, privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale art.5 şi art.9 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002 ;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
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Art.1 Se desemnează ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea:
1. Domnul Ioan Filip, subprefect, Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea;
2. Domnul chestor de poliţie, dr. Ion Stoica, Inspector şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea;
3. Domnul comisar şef de poliţie, dr. Eugen Neaţă, reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, Consiliul Teritorial Vâlcea;
Art.2 Desemnarea membrilor prevăzuţi la art.1 se face pe durata actualului mandat al Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art.3 Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.84 din 23 decembrie 2008, privind validarea mandatului membrilor Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Administraţie Locală,
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, precum şi persoanelor nominalizate la art.1 în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei, 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 32 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 53 din 28 mai 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂR ÂRE
privind rectificarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2010
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 mai 2010, la care participă un număr de 31 consilieri judeţeni
din numărul total de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.5412 din 20 mai 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.5413 din 20 mai 2010, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, 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 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,
HOTĂR ĂŞTE
Art.1. Se rectifică Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2010, potrivit anexelor nr.1-11,
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice, Direcţiei
Tehnice 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 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. 54 din 28 mai 2010
ROMÂNI A
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 2009
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 mai 2010 la care participă un număr de 31 consilieri judeţeni
din numărul total de 31 în funcţie ;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.5414 din 20 mai 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.5414 din 20 mai 2010, 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 art.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:
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Art.1. Se aprobă contul de execuţie a bugetului propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2009, 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 2009,
prevăzut în anexa nr. 2.
Art.3. Se aprobă contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2009, prevăzut în
anexa nr.3.
Art.4. Se aprobă contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2009, prevăzut în anexa nr. 4.
Art.5. Se aprobă contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, pe anul 2009, prevăzut în
anexa nr. 5
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 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. 55 din 28 mai 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂR ÂRE
privind aprobarea Regulamentului referitor la procedura de acordare a înlesnirilor
la plata obligaţiilor fiscale la bugetul propriu al judeţului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 28 mai 2010, la care participă un număr de 31 consilieri judeţeni din
numărul total de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.5410 din 20 mai 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Locală, înregistrat la nr.5411 din 20 mai 2010, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Legislaţie Cod de Procedură Fiscală, nr.440146 din 04 martie 2010;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.‟‟f‟‟ din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare coroborate cu cele ale art.125 alin.(2) din Codul de Procedură Fiscală, 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 privind procedura de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale la bugetul propriu al judeţului
Vâlcea prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, 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.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.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr.56 din 28 mai 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂR ÂRE
privind aprobarea Planului de măsuri pentru anul 2010
referitoare la prevenirea abandonului copilului de către familie
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 28 mai 2010, la care participă un număr de 31 consilieri judeţeni din
numărul total de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.5151 din 13 mai 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Locală, înregistrat la nr.5152 din 13 mai 2010, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Raportul de activitate pe anul 2009, privind situaţia copiilor părăsiţii în unităţile sanitare, a copiilor pentru care nu s-a stabilit
identitatea şi a gravidelor în risc social din Judeţul Vâlcea şi Planul de măsuri pentru anul 2010, privind prevenirea abandonului
copilului de către familie, aprobate prin aprobat prin Hotărârile Comisiei pentru Protecţia Copilului nr.10 şi nr.11 din 15 ianuarie 2010,
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întocmite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea;
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,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri pentru anul 2010, privind prevenirea abandonului copilului de către familie, prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie 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 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. 57 din 28 mai 2010
ANEXA
la Hotărârea nr. 57 din 28 mai 2010
PLAN DE MĂSURI PE ANUL 2010
privind prevenirea abandonului copilului de către familie
Nr.
crt.
1.

Nr. crt
2.

3.

OBIECTIVE

MĂSURI

RESPONSABILI

Consilierea
pre şi postnatală a familiei

consilierea şi facilitarea accesului la serviciile
sociale de care mama are nevoie;
depistarea femeilor însărcinate şi a celor care
nu merg la medic pentru consultaţii pre-natale
sau care nu au grijă de sănătatea lor;
consilierea familiei lărgite în vederea integrării
nou-născutului în familia naturală;
responsabilizarea şi creşterea gradului de
conştientizare a părinţilor pentru decizia de
abandonare a copiilor;
medierea accesului mamei/familiei la serviciile
sau instituţiile care pot facilita rezolvarea
problemelor acesteia.

Compartimentul
de
Asistenţă Familială şi Comunitară
din cadrul D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
Asistent
social/persoana
desemna-tă cu atribuţii de
asistenţă socială din cadrul
spitalelor
de
obstetrică
ginecologie din judeţul Vâlcea;
- Asistenţi sociali/ persoane
desemnate
cu
atribuţii
de
asistenţă socială din cadrul
primăriilor din judeţul Vâlcea.

OBIECTIVE
Prevenirea
abandonului
copilului
în
comunitate

MĂSURI
ajutor individual în vederea creşterii responsabilităţii şi încrederii în forţele proprii;
sprijin acordat mamei în scopul evitării sau rezolvării situaţiilor de criză cu care se confruntă;
facilitarea dezvoltării personale a individului.
Curs de formare profesională cu temă

RESPONSABILI
- Compartimentul de Asistenţă
Familială şi Comunitară din cadrul
D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
-Asistenţi sociali/persoane desemnate cu atribuţii de asistenţă
socială din cadrul primăriilor din
jud. Vâlcea;
- Reprezentantul Inspectoratului
Judeţean de Poliţie Vâlcea.
- Compartimentul de Asistenţă
Familială şi Comunitară din cadrul
D.G.A.S.P.C. Vâlcea;
- Asistenţi sociali/ persoane
desemnate
cu
atribuţii
de
asistenţă socială din cadrul
primăriilor din judeţul Vâlcea;
- Reprezentantul Inspectoratului
Judeţean de Poliţie Vâlcea.

Prevenirea
abandonului
copilului
în
unităţi sanitare

depistarea femeilor însărcinate care nu
prezintă datele de identificare când intră în spital
sau în perioada de monitorizare;
depistarea femeilor însărcinate care evită
orice formă de interacţiune socială şi ascund
faptul că sunt însărcinate;
dezvoltarea serviciilor oferite de Centrul
maternal şi pregătirea personalului angajat în
cadrul acestuia de a lucra cu mamele şi nounăscuţii.
PREŞEDINTE,
Ion Cîlea

ROMÂNI A
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TERMEN
1 ianuarie –
31 decembrie
2010

TERMEN
1 ianuarie –
31 decembrie
2010
1 ianuarie –
31 septembrie
2010
1 ianuarie –
31 decembrie
2010

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂR ÂRE
privind declararea de interes public judeţean a unui pod pe DJ 703 M Perişani – Racoviţa – Cornet, km.7 + 692,
peste râul Băiaşu, comuna Racoviţa, judeţul Vâlcea şi darea acestuia în administrarea
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 mai 2010, la care participă un număr de 31 consilieri judeţeni
din totalul de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive, a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.4171 din 22 aprilie 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate a Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.4172 din 22 aprilie 2010, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.3 alin.(3), art.7 pct.‟‟f‟‟ şi art.12 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.91, alin.(1), lit.”c”, alin.(4) lit.‟‟a‟‟ şi art.123,
alin.(1) 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 declară de interes public judeţean podul de pe DJ 703 M Perişani – Racoviţa –Cornet, km.7+692, situat peste râul
Băiaşu, comuna Racoviţa, judeţul Vâlcea, ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 Bunul prevăzut la art.1 se dă în administrarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea.
Art.3 Podul dat în administrare, potrivit art.2 va fi folosit, în următoarele condiţii:
1)
Păstrarea destinaţiei iniţiale a acestuia;
2)
Asigurarea exploatării eficiente, în regim de continuitate şi de permanenţă;
3)
Respectarea condiţiilor impuse de natura bunului (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia
mediului, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului).
4)
Efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, în conformitate cu documentaţia tehnică aferentă bunului.
5)
La proiectarea, respectiv la executarea lucrărilor de orice natură care se realizează la acest bun precum şi la recepţionarea
acestuia, se respectă prescripţiile, normativele tehnice şi reglementările în vigoare;
6) Efectuarea lucrărilor de intervenţie la construcţia existentă se face doar cu acordul proprietarului.
Art.4 În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţă, Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea va sta în
nume propriu. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea
are obligaţia să arate instanţei că Judeţul Vâlcea este titularul dreptului de proprietate, în conformitate cu dispoziţiile Codului de
Procedură Civilă.
Art.5 Dreptul de administrare poate fi revocat în următoarele situaţii:
1)
În cazul în care Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea nu va respecta vreuna din condiţiile stabilite prin
prezenta hotărâre;
2)
Dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunului dat în administrare;
3)
Renunţarea de către Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea la administrarea bunului;
4)
În cazul în care interesul naţional sau local o impune;
5)
Alte cauze prevăzute de lege.
Art.6 La data încetării dreptului de administrare, Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea este obligată să restituie
bunul ce face obiectul prezentei hotărâri, în deplină proprietate, liber de orice sarcini, precum şi toate documentaţiile tehnice referitoare
la acestea.
Art.7 Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea este răspunzătoare de eventualele daune produse prin
nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezenta hotărâre.
Art.8 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice, Direcţiei
Economice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri 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.(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 32 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N TE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 58 din 28 mai 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂR ÂRE
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 ordinară din data de 28 mai 2010 la care participă un număr de 31 consilieri judeţeni
din totalul de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.2492 din 9 martie 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.2493 din 9 martie 2010, şi avizele comisiilor de
specialitate;
În conformitate cu prevederile 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;
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În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. „c” şi alin.(4) lit. „a” coroborate cu cele ale 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 nr.1:
1. Sistem de monitorizare continuă a emisiilor, pentru echiparea coşurilor de fum nr.3 şi nr.4 existente în cadrul S.C. CET Govora
S.A. Râmnicu Vâlcea;
2. Sistem de monitorizare a emisiilor poluante pentru instalaţiile mari de ardere IMA 2 şi IMA 3;
3. Instalaţie de captare cenuşă în stare uscată cazan 6 şi circuite aferente.
4.Instalaţie de captare cenuşă în stare uscată cazan 7 şi circuite aferente.
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 ,, Sistem de monitorizare continuă a emisiilor, pentru echiparea coşurilor de fum nr.3 şi nr.4, existente în cadrul S.C. CET
Govora S.A Râmnicu Vâlcea “ , durata concesiunii este de 10 de ani, iar nivelul redevenţei este de 7.387,00 lei/lună .
- pentru ,, Sistem de monitorizare a emisiilor poluante pentru instalaţiile mari de ardere IMA 2 şi IMA 3 ‟‟, durata concesiunii este
de 10 ani, iar nivelul redevenţei este de 2.993,00 lei/ lună;
- pentru ,, Instalaţie de captare cenuşă în stare uscată cazan 6 şi circuite aferente‟‟, durata concesiunii este de 16 ani, iar nivelul
redevenţei este de 18.360,00 lei/lună.
- pentru ,, Instalaţie de captare cenuşă în stare uscată cazan 7 şi circuite aferente‟‟, durata concesiunii este de 16 ani, iar nivelul
redevenţei este de 18.360,00 lei/lună
(2) Modul de calcul al redevenţei minime lunare pentru bunurile concesionate este prevăzut în anexele nr. 2a, 2b, 2c şi 2d.
(3) Plata redevenţei se datorează începând cu data încheierii contractului de concesiune pentru bunurile prevăzute la art.1.
Art.2 Anexele nr.1, 2a, 2b, 2c şi 2d fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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.
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 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. 59 din 28 mai 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârilor Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 45, 46, 47 şi 48 din 30.04.2010
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 mai 2010, la care participă un număr de 31 consilieri
judeţeni din totalul de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 5396/20.05.2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe înregistrat la nr. 5397/20.05.2010, precum
şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin (1), lit. b) din Legea din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
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 – Hotărârile Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 45, 46, 47 şi 48 din 30.04.2010 se modifică în sensul schimbării titlului
proiectului propus spre finanţare din fonduri europene nerambursabile, din „Retehnologizarea instalaţiilor de termoficare urbană din
S.C. CET GOVORA S.A. – Râmnicu Vâlcea, în vederea conformării la cerinţele de mediu” în “Reabilitarea sistemului de
termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de
mediu şi creşterii eficienţei energetice”.
Art. 2 – Hotărârile Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 45, 46, 47 şi 48 din 30.04.2010 se vor republica ulterior.
Art. 2 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi S.C. CET GOVORA S.A Râmnicu Vâlcea, pentru aducerea la îndeplinire a
prevederilor 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 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. 60 din 28 mai 2010
ROMÂNI A
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂR ÂRE
privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia
Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2010, Oraşului Brezoi
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 mai 2010, la care participă un număr de 31 consilieri judeţeni
din numărul total de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.5681 din 28 mai 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.5682 din 28 mai 2010, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de dezbaterile din cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale 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,
HOTĂR ĂŞTE
Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, pe
anul 2010, Oraşului Brezoi care urmează a fi utilizată pentru executarea urgentă a unor lucrări de reparaţii la puntea pietonală peste
râul Olt, din satul Drăgăneşti.
Art.2. 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 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. 61 din 28 mai 2010
- ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Popescu Ion
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 30 iunie 2010, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni din
totalul de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 6428 din 21.06.2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Locală, înregistrat la nr. 6429 din 21.06.2010 precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Partidului Naţional Liberal nr. 991 din 18.06.2010, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 6408 din
21.06.2010, prin care se propune validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Popescu Ion, supleant pe lista acestui partid;
Ţinând cont de Procesul – verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art. 96 alin. (9) din Legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, nr. 67/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.89 2 alin. (3) şi (4) din Legea administraţiei publice
locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 13 alin. (1) şi (2) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.7/2008;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Popescu Ion, supleant pe lista de candidaţi ai Partidului Naţional
Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea, la alegerile pentru Consiliul Judeţean Vâlcea din data de 1 iunie 2008.
Art. 2 Secretarul judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcţionale ale
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Partidului Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Vâlcea, precum şi
domnului Popescu Ion, 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. 62 din 30 iunie 2010
ROMÂNIA
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂR ÂRE
privind cooptarea domnului Popescu Ion, consilier judeţean,
în Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 30 iunie 2010, la care participă un număr de 31 consilieri judeţeni din
totalul de 32 în funcţie;
În conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) şi ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (4) şi art. 17 alin. (2) din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile
art. 20 alin. (3) şi art. 22 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.7/2008;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂR ĂŞTE
Art. 1 Domnul Popescu Ion, consilier judeţean, se cooptează în Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism.
Art. 2 Articolul 2 pct. III al Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 36 din 11 septembrie 2008 privind organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe principalele domenii de activitate, cu modificările şi completările ulterioare se modifică
în mod corespunzător.
Art. 3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre domnului consilier judeţean
Popescu Ion şi direcţiilor 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 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
ION CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
CONSTANTIN DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 63 din 30 iunie 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂR ÂRE
privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al judeţului Vâlcea,
părintelui cercetător istoric Gheorghe PETRE - GOVORA
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2010, 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 la nr. 6443 din 21 iunie 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Locală, înregistrat la nr.6444 din 21 iunie 2010, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
Văzând memoriul Arhiepiscopiei Râmnicului, înregistrat la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.6130 din 14.06.2010;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.‟‟f‟‟ din Legea administraţiei locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.1 alin.(2) şi art.10 din Ordonanţa Guvernului nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativteritoriale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Capitolului V, Secţiunea 1 din Statutul Judeţului Vâlcea, aprobat prin Hotărîrea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 105 din 24 septembrie 2003;
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 acordă titlul de Cetăţean de Onoare al Judeţului Vâlcea părintelui cercetător istoric Gheorghe PETRE - GOVORA.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcţionale din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Arhiepiscopiei Râmnicului, precum şi părintelui Gheorghe Petre Govora, 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 ale art.45, alin.(5) 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. 64 din 30 iunie 2010
ROMÂNI A
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiţii ale
Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetului Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea şi
a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2010
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2010, la care participă 31 consilieri judeţeni din
numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.6558 din 23 iunie 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat sub nr.6559 din 23 iunie 2010, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) şi art.36, alin.(1) 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. (1) Se rectifică bugetul propriu al Judeţului Vâlcea, pe anul 2010, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.11
din 26 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Detalierea cheltuielilor pe tipuri, articole şi alineate pe anul 2010, privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea,
potrivit art.1, alin.(1) este prevăzută în anexa nr.1
Art.2. Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2010, potrivit
anexelor nr.2 şi nr.2a.
Art.3 Se rectifică Bugetul Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, potrivit anexei nr.3.
Art.4 Se rectifică Bugetul Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2010, potrivit
anexelor nr.4, nr.4.1 – nr.4.9.
Art.5 Anexele nr.1, nr.2, nr.2a, nr.3, nr.4, nr.4.1 – nr.4.9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice,
Prefectului Judeţului Vâlcea, precum şi Directorului 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 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. 65 din 30 iunie 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în sumă de 32.500.000 lei, pe termen de 8 ani,
din care o perioadă de graţie de 2 ani, pentru realizarea unor investiţii de interes public judeţean
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2010 la care participă un număr de 31 consilieri
judeţeni din numărul total de 32 în funcţie ;
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;
- având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei
de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
- ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la
contracte sau convenţii,
Luând act de:
a) Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată la nr.6507 din 22
iunie 2010;
b) Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.6508 din 22 iunie 2010;
c) Raportul Comisiei pentru buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes judeţean, ale căror
documentaţii tehnico - economice au fost adoptate prin Hotărârile Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.3 din 29.01.2010, nr.143 din 30.10.2009, nr.59 din 30.04.2009, nr.10 din 29.01.2009, nr.90 din 30.06.2009, nr.41 din
31.03.2009 şi 9 din 29.01.2010, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
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:
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Art.1(1) Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în sumă de 32.500.000 lei, cu o maturitate de 8 ani, din care
o perioadă de graţie de 2 ani.
(2) Procedura de contractare se va finaliza în termen de 60 de zile.
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 – judeţul Vâlcea, următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
b) valoarea finanţării rambursabile contractate în lei;
c) gradul de îndatorare a judeţului Vâlcea( categoria a ll-a );
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 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art.6 Pe data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.53 din 30 aprilie 2009, 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.
Art.7 Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, de către Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie,
Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, Prefectului – Judeţului Vâlcea, Direcţiei Economice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice
Vâlcea, şi se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea, precum şi pe pagina de Internet
www.cjvalcea.ro
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 22 voturi pentru, 10
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 iunie 2010

ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea destinaţiei unor sume repartizate comunelor Vlădeşti şi Livezi prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 21 din 25 martie 2010
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2010, la care participă 31 consilieri judeţeni din numărul
total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.6578 din 24 iunie 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat sub nr.6579 din 24 iunie 2010, 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 Suma de 100,0 mii lei repartizată comunei Vlădeşti pentru asigurarea cofinanţării la obiectivul de investiţii „Anexă sediu
primărie Vlădeşti” se va utiliza pentru realizarea proiectului „Alei pietonale – modernizare şi reabilitare şanţuri, trotuare şi piste de
biciclete în comuna Vlădeşti”.
Art.2 Suma de 170,0 mii lei repartizată comunei Livezi pentru cofinanţarea obiectivului de investiţii „Modernizare cămin cultural”
se va utiliza pentru cofinanţarea obiectivului de investiţii „Modernizare şi asfaltare DC 74 A - Livezi”.
Art.3 Obiectivele de investiţii prevăzute la punctele 31 şi 74 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 21 din 25
martie 2010, se modifică în mod corespunzător.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice,
Consiliului Local al Comunei Vlădeşti, Consiliului Local al Comunei Livezi, precum şi Directorului 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.
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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 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. 67 din 30 iunie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentațiilor de atribuire pentru lucrările de construire care se vor realiza prin
proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru
perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 30 iunie 2010, 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 sub nr. 6238 / 15.06.2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe și Relaţii Externe înregistrat la nr. 6239 / 15.06.2010, precum
și avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 44, alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale art. 91 alin. (3) litera “f” și art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 8, alin. (2), lit. a din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 33 și 35 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Ordinului ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind
aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 (1) – Se aprobă documentațiile de atribuire (instrucțiuni pentru ofertanți, fișe de date ale achizițiilor, formulare de
ofertă, condiții contractuale și caiete de sarcini) ale următoarelor obiecte din cadrul obiectivului de investiție „Reabilitarea
sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul
conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”:
a)
Instalația de desulfurare gaze de ardere la cazanul 7 din CET Govora;
b)
Arzătoare inox și reparații cazan nr. 7 din CET Govora;
c)
Reabilitare electropompe și pompe termoficare din CET Govora;
d)
Reabilitarea rețelei de termoficare din Municipiul Râmnicu Vâlcea.
(2) – Documentațiile de atribuire prevăzute la alineatul (1) se regăsesc în Anexele 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2 – 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 32 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.68 din 30 iunie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea analizei instituționale pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare
urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării
la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 30 iunie 2010, 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 sub nr. 6236 / 15.06.2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe și Relaţii Externe înregistrat la nr. 6237 / 15.06.2010, precum
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și avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) litera “b” și alin. (3) litera “d” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8, alin. (1), din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum și cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 3 din
Programul Operațional Sectorial de Mediu,
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă Analiza instituțională pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul
Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței
energetice”, documentație prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – 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 32 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 69 din 30 iunie 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂR ÂRE
privind aprobarea preluării managementului asistenţei medicale de către Consiliul Judeţean Vâlcea,
pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea,
Spitalul de Pneumoftiziologie „C. Anastasatu” Mihăeşti şi pentru Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2010, 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 la nr. 6682 din 24 iunie 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.6683 din 24 iunie 2010, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.‟‟d şi alin.(5) lit.‟‟a‟‟ pct.3 din Legea administraţiei locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008, privind transferul ansamblului de atribuţii şi
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi
ale art.2 alin.(2) şi art.3 din Hotărârea Guvernului 529/2010, pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la
autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care
se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei
unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice
locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti;
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 preluarea, de către Consiliul Judeţean Vâlcea, a managementului asistenţei medicale al următoarelor unităţi
sanitare publice cu paturi:
1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Râmnicu Vâlcea;
2. Spitalul de Obstetrică – Ginecologie Râmnicu-Vâlcea;
3. Spitalul de Pneumoftiziologie „‟ C. Anastasatu „‟ Mihăeşti;
4. Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti .
Art.2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea să semneze Protocoalele de predare - preluare în vederea
transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice cu paturi prevăzute la art.1.
Art.3 Protocoalele de predare-preluare se vor încheia după îndeplinirea următoarelor condiţii obligatorii:
a) decontarea, la data preluării, sau eşalonat, în cel mult 90 de zile, a tuturor datoriilor înregistrate la data de 31 martie 2010, de
cele patru unităţi sanitare publice cu paturi, peste termenul de scadenţă inclusiv a celor scadente până la data de 30 iunie 2010;
b) asigurarea, în continuare a resurselor financiare necesare realizării, în condiţii optime, a activităţii unităţilor sanitare publice cu
paturi, potrivit art.6 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
c) verificarea de către comisia constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr.319 din 22 iunie 2010, a
documentaţiilor care vor constitui anexele la Protocoalele de predare-preluare pentru stabilirea corectă a datoriilor înregistrate de cele
patru unităţi sanitare cu paturi până la data de 31 martie 2010 şi a celor înregistrate de la această dată şi până la semnarea
protocoalelor, stabilind totodată şi instituţiile care asigură fondurile pentru plata acestor restanţe şi a resurselor necesare funcţionării
acestor spitale până la data de 31 decembrie 2010.
Art.4 În protocoalele de predare – preluare a unităţilor sanitare publice cu paturi vor fi evidenţiate şi datoriile înregistrate de
acestea după data de 31 martie 2010.
Art.5 Pentru garantarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art.3, protocoalele de predare-preluare vor fi însuşite de Ministerul
Sănătăţii, Ministerul Finanţelor Publice şi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcţionale din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi Direcţiei de Sănătate Publică 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 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 30 iunie 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂR ÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice, faza „documentaţie pentru avizare a lucrărilor de intervenţie‟‟,
pentru lucrarea „Modernizare drum judeţean DJ 677A Creţeni (DN67B)- Mreneşti-Izvoru-Nemoiu-Amărăşti-GlăvileCermegeşti-Pesceana-Şirineasa (DJ677F) km 31+307,46 - km 34+332,46 judeţul Vâlcea ”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 30 iunie 2010, 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.6651 din 24 iunie 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.6652 din 24 iunie 2010, 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 şi 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 „documentaţie pentru avizare a lucrărilor de intervenţie‟‟, pentru
lucrarea „Modernizare drum judeţean DJ 677A Creţeni (DN 67B)-Mreneşti – Izvoru – Nemoiu – Amărăşti – Glăvile – Cermegeşti –
Pesceana - Şirineasa (DJ 677F) km 31+307,46 - km 34+332,46, judeţul Vâlcea ”, 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 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 30 iunie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind reorganizarea Serviciului Elaborare şi Implementare Politici, Strategii, GIS şi Relaţii Externe
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea în Unitatea de Management
şi Implementare a Proiectelor cu Finanţare din POS Mediu
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2010, la care au participat un număr de 31 consilieri
judeţeni, din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată cu nr. 6.318/17.06.2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, înregistrat cu
nr.6.319/ 17.06.2010, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi ale alin. 2 lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001,
republicată, 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. (1) Serviciul Elaborare şi Implementare Politici, Strategii, GIS şi Relaţii Externe din cadrul Direcţiei Programe şi Relaţii
Externe a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea se reorganizează în Unitatea de Management şi Implementare a
Proiectelor cu Finanţare din POS Mediu.
(2) Unitatea de Management şi Implementare a Proiectelor cu Finanţare din POS Mediu funcţionează la nivel de serviciu, cu un
număr de 8 funcţii publice, dintre care o funcţie publică de conducere.
Art.2. Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr. 42/ 28.03.2008 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, se
modifică în mod corespunzător.
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Art.3. În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea va supune aprobării
Consiliului Judeţean Vâlcea proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art.4. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre structurilor din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, precum şi Instituţiei
Prefectului - Judeţul Vâlcea, instituţiilor subordonate şi aflate în coordonare şi consiliilor locale din judeţ şi va asigura publicarea
acesteia pe portalul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum 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. 72 din 30 iunie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 177 din 23.12.2009
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 30 iunie 2010, 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. 3791 din 09.06.2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe și Relaţii Externe nr. 3792 din 09.06.2010 şi avizele comisiilor
de specialitate;
În conformitate cu prevederile articolului 91, alin. (1), litera „b” și alin. (3), litera „d” din Legea administraţiei publice locale, nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului Ministrului Mediului nr. 1090 din 13 august 2009
pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole
degradate, a Ghidului de finanţare a Programului;
În conformitate cu prevederile 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” 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. 177/23.12.2009 privind asocierea judeţului Vâlcea prin Consiliul Judeţean
Vâlcea cu comuna Stoeneşti prin Consiliul Local al Comunei Stoeneşti în vederea implementării proiectului Îmbunătăţirea
calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate în comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea se modifică și se
completează după cum urmează:
1.
Articolul 2 va avea următorul cuprins:
“Art. 2 – Se aprobă acordul de asociere între judeţul Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de beneficiar al
finanțării, şi comuna Stoeneşti prin Consiliul Local al Comunei Stoeneşti, în calitate de titular al proiectului, acord de asociere
cuprins în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotarâre”.
2. Contractul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 177/23.12.2009 se modifică, se completează și
va avea conținutul cuprins în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Administraţiei Fondului
pentru Mediu, direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Consiliului Local al comunei
Stoeneşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și
în Monitorul Oficial al Județului 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 32 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 73 din 30 iunie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al municipiului Drăgășani
şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea în vederea promovării și
implementării proiectului “Centru Multifuncţional de Asistență Socială în Municipiul Drăgășani”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2010, la care participă un număr de 31 consilieri
județeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 6271 din 16.06.2010, prin
care se propune aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al municipiului Drăgășani şi Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea și a proiectului “Centru Multifuncţional de Asistență Socială în Municipiul
Drăgășani”, ce se depune spre finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe înregistrat sub nr. 6272 din 16.06.2010 şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile articolului 91, alineatul (5), litera “a” punctul 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Strategia Judeţului Vâlcea de Dezvoltare a Asistenţei şi Protecţiei Sociale 20072013, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 35/14.08.2008;
În temeiul prevederilor articolului 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Local al municipiului Drăgășani şi Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea în cadrul proiectului “Centru Multifuncţional de Asistență Socială în Municipiul
Drăgășani”, cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Se aprobă proiectul “Centru Multifuncţional de Asistență Socială în Municipiul Drăgășani”, în vederea depunerii spre
finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de
intervenţie 3.2 “Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.
Art. 3 – 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, Consiliului Local al municipiului
Drăgășani, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea 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 32 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 74 din 30 iunie 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al comunei Sutești şi
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea în vederea promovării și implementării
proiectului “Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Sutești, judeţul Vâlcea”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2010, la care participă un număr de 31 consilieri
județeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 6279 din 16.06.2010, prin
care se propune aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al comunei Sutești şi Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea și a, proiectului “Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Sutești, judeţul Vâlcea”, ce se
depune spre finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul
major de intervenţie 3.2 “Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe înregistrat sub nr. 6280 din 16.06.2010 şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile articolului 91, alineatul (5), litera “a” punctul 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Strategia Judeţului Vâlcea de Dezvoltare a Asistenţei şi Protecţiei Sociale 20072013, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 35/14.08.2008;
În temeiul prevederilor articolului 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Local al comunei Sutești şi Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea în cadrul proiectului “Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Sutești, judeţul
Vâlcea”, cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Se aprobă proiectul “Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Sutești, judeţul Vâlcea” în vederea depunerii spre
finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de
intervenţie 3.2 “Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.
Art. 3 – 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, Consiliului Local al comunei
Sutești, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea 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 32 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 75 din 30 iunie 2010
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al comunei Creţeni şi
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea în vederea promovării şi
implementării proiectului “Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Creţeni, judeţul Vâlcea”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2010, la care participă un număr de 31 de consilieri
judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 6281 din 16.06.2010, prin
care se propune aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al comunei Creţeni şi Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea şi a, proiectului “Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Creţeni, judeţul Vâlcea”, ce se
depune spre finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”,
Domeniul major de intervenţie 3.2 “Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe, înregistrat sub nr. 6282 din 16.06.2010 şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile articolului 91, alineatul (5), litera “a” punctul 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Strategia Judeţului Vâlcea de Dezvoltare a Asistenţei şi Protecţiei Sociale 20072013, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 35/14.08.2008;
În temeiul prevederilor articolului 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Local al comunei Creţeni şi Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea în cadrul proiectului “Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Creţeni, judeţul
Vâlcea”, cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Se aprobă proiectul “Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Creţeni, judeţul Vâlcea”, în vederea depunerii spre
finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de
intervenţie 3.2 “Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.
Art. 3 – 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, Consiliului Local al comunei
Creţeni, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea 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 32 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.76 din 30 iunie 2010
Anexa
la Hotărârea nr. 76/30.06.2010
ACORD DE PARTENERIAT
Art. 1 Părţile
1. Consiliul Local al Comunei Creţeni, cu sediul în Comuna Creţeni, Judeţul Vâlcea, având calitatea de lider de proiect
(partener 1)
2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, codul
fiscal 17087924, având calitatea de partener 2
au convenit următoarele:
Art. 2 Obiectul
Obiectul acestui acord de parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia fiecărei părţi la cofinanţarea
cheltuielilor totale, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: “Centru Multifuncţional de
Servicii Sociale Creţeni, judeţul Vâlcea”, care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3
“Îmbuntăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenţie 3.2 “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastruc-turii
serviciilor sociale”. Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.
Art. 3 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare – care
este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:
Organizaţia
Roluri şi responsabilităţi
1. Va asigura suma de 27.881,22 lei, reprezentând cofinanţarea cheltuielilor eligibile aferente
proiectului.
2. Va asigura cheltuielile neeligibile în cuantum de 116.050 lei, precum şi taxa pe valoare
Consiliul Local al adăugată în sumă de 260.605,21 lei, care urmează a fi recuperată în condiţiile rambursării de TVA
comunei Creţeni
potrivit legii.
3. Va asigura resursele financiare necesare implementării activităţilor din proiect 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.
Lider de proiect
(Partener 1)
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4. Va pune la dispoziţie logistica necesară implementării proiectului “Centru Multifuncţional de
Servicii Sociale Creţeni, judeţul Vâlcea”.
5. Va înfiinţa Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Creţeni, judeţul Vâlcea şi va pune la
dispoziţie spaţiul necesar.
Partener 2
1. Va asigura sprijin în realizarea activităţii privind recrutarea personalului (selecţie şi instruire),
Direcţia
Generală împreună cu partenerul nr. 1.
de Asistenţă Socială şi
2. Va asigura sprijin în selecţia beneficiarilor serviciilor Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale
Protecţia
Copilului Creţeni, judeţul Vâlcea.
Vâlcea
3. Va evalua gradul de satisfacţie a beneficiarilor Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale
Creţeni, judeţul Vâlcea.
4. Va acorda sprijin în elaborarea documentaţiei de acreditare a Centrului Multifuncţional de
Servicii Sociale Creţeni, judeţul Vâlcea în condiţiile legii.
5. Va participa la organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică propuse prin proiect.
6. Va asigura coordonarea metodologică şi instruirea continuă a personalului (inclusiv instruire
practică în centrele sociale similare din cadrul DGASPC).
(2) Contribuţia la cofinanţarea cheltuielilor totale ale proiectului
Partenerii vor asigura contribuţia la cofinanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare
şi în prezentul acord.
Organizaţia
Lider de proiect
(Partener 1)
Consiliul
Local
Comunei Creţeni

al

Partener 2
Direcţia Generală de
Asistenţă
Socială
şi
Protecţia Copilului Vâlcea

Contribuţia (unde este cazul)
Valoarea contribuţiei la cheltuielile eligibile – 27.881,22 lei.
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (2,2%).
Va asigura cheltuielile neeligibile în cuantum de 116.050 lei, precum şi taxa pe valoare
adăugată în sumă de 260.605,21 lei, care urmează a fi recuperată în condiţiile rambursării de
TVA potrivit legii.
Nu este cazul.

(3) Plăţi
Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (Partener 1) din contul deschis distinct al proiectului. Toate
facturile vor avea înscrise următoarele informaţii:
a) Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului;
b) Linia de buget din proiect corespunzătoare activităţii.
Art. 4 Perioada de valabilitate a acordului
Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între 30 iunie 2010 şi 31 decembrie 2020.
Art. 5 Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (partenerului 1)
Drepturile liderului de proiect
(1) Liderul de proiect are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul
elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică.
Obligaţiile liderului de proiect
(2) Liderul de proiect (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.
(3) Liderul de proiect (Partener 1) va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre progresul în implementarea
proiectului şi va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
(4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerul
înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.
(5) Liderul de proiect se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, de
către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare.
(6) Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu documentele justificative,
rapoartele de progres etc., conform procedurii.
(7) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către
ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile.
(8) În cazul în care partenerul nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin, liderul de proiect va prelua în
totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii.
(9) În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.
Art. 6 Drepturile şi obligaţiile partenerului 2
Drepturile partenerului 2
(1) Cheltuielile angajate de partenerul 2 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de proiect
corespunzător rolurilor avute în proiect.
(2) Partenerul are dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru
cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.
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(3) Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informat despre progresul în
implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
(4) Partenerul are dreptul să fie consultat, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale
proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management/Organismul intermediar POR.
Obligaţiile partenerului 2
(5) Partenerul este obligat să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de
atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare.
(6) Partenerul este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în
cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.
(7) Partenerul este obligat să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către
Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau
orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente
structurale.
(8) Partenerul este obligat să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în
scopul elaborării rapoartelor de progres.
(9) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.
Art. 7 Proprietatea
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului modernizat/ extins şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare,
pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare/dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.
(2) Înainte de sfârşitul proiectului, partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor,
bunurilor etc. achiziţionate prin proiect. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.
(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă,
la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.
(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul
Operaţional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.
Art. 8
(1) Părţile au obligaţia să se asigure că nu se vor desfăşura activităţi economice în scopul obţinerii de profit din
echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului modernizat/ extins.
(2) Părţile au obligaţia să se asigure că nu se vor desfăşura alte activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din
echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului – modernizat/ extins, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat
proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi (imobilul şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat
prin fonduri publice în cadrul POR 2007-2013 nu pot fi utilizate în alt scop/ cu altă destinaţie decât cea principală).
Art. 9 Dispoziţii finale
(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.
(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale
amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.
(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.
Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare.
Semnături
Lider de proiect
(Partener 1)
Consiliul Local al
Comunei Creţeni
Partener 2
Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea

Numele, prenumele şi funcţia
reprezentantului legal al organizaţiei
SPÎRLEANU ION,
Primar al Comunei Creţeni

Semnătura

Numele, prenumele şi funcţia
reprezentantului legal al organizaţiei

Semnătura

NICOLAE BADEA, Director

Data şi locul
semnării
.... iunie 2010
Râmnicu Vâlcea,
judeţul Vâlcea
Data şi locul
semnării
... iunie 2010
Râmnicu Vâlcea,
judeţul Vâlcea

ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂR ÂRE
privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 30 iunie 2010, 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. 6324 din 17.06.2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Programe şi Relaţii Externe 6325 din 17.06.2010 şi avizele comisiilor de
specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(5) lit.”a” punctul 8 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, art.10 lit.”d” din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările
ulterioare, art.15 lit.”a” din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, art.6 alin.
(2) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperirea riscurilor şi a Structurii – cadru a Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor, aprobată prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor, nr.132/2007;
În temeiul prevederilor 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. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 81 din
31.05.2008, se actualizează potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “General Magheru” al judeţului 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. 97 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.77 din 30 iunie 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂR ÂRE
privind constituirea Comisiei de reconstituire a vechimii în muncă
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2010, 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 la nr.6541 din 23 iunie 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Locală, înregistrat la nr.6542 din 23 iunie 2010, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.‟‟f‟‟ din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare coroborate cu cele ale art.15 din Decretul nr.92/1976, privind carnetul de muncă, 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 constituirea Comisiei de reconstituire a vechimii în muncă în următoarea componenţă:
1. Sorin Petcof
- Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea
2. Corina Răuţă
- Casa Judeţeană de Pensii Vâlcea
3. Lucian Marinescu
- Uniunea Sindicatelor Învăţământ Vâlcea
4. Constantin Stăncescu
- Uniunea Judeţeană Vâlcea Filiala C.N.S.L.R. FRĂŢIA Vâlcea
5. Adrian Gheorghe Mugioiu
- Uniunea Sindicală Teritorială Filiala Vâlcea ‟‟Cartel Alfa‟‟
6. Nicolae Jitianu
- Alianţa Naţională a Sindicatelor Bugetarilor ‟‟Sed Lex‟‟ – Filiala Vâlcea
(2) Se desemnează ca membri supleanţi ai comisiei constituite potrivit art.1 alin.(1), următoarele persoane:
1. Diana-Ionel Militaru

- Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea

- preşedinte
- secretar
- membru
- membru
- membru
- membru

- supleant
preşedinte
2. Gabriela Ilie
- Casa Judeţeană de Pensii Vâlcea
- supleant
secretar
3. Tiberiu Pană
- Uniunea Sindicatelor Învăţământ Vâlcea
- supleant
4. Gheorghe Caloianu
- Uniunea Judeţeană Vâlcea Filiala C.N.S.L.R. FRĂŢIA Vâlcea
- supleant
5. Dorel Glomnicu
- Uniunea Sindicală Teritorială Filiala Vâlcea ‟‟Cartel Alfa‟‟
- supleant
6. Gabriela Ilie
- Alianţa Naţională a Sindicatelor Bugetarilor ‟‟Sed Lex‟‟ – Filiala Vâlcea
- supleant
Art.2 Comisia constituită potrivit art.1 alin.(1) îşi va desfăşura activitatea până la data de 31 decembrie 2010, dată la care îşi
încetează aplicabilitatea prevederile Decretului nr.92/1976, privind carnetul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 Pe data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.91 din 26 septembrie 2002.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice,
Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea, Casei Judeţene de Pensii Vâlcea, Uniunii Sindicatelor Învăţământ Vâlcea, Uniunii Judeţene
Vâlcea Filiala C.N.S.L.R. FRĂŢIA Vâlcea, Uniunii Sindicale Teritoriale Filiala Vâlcea ‟‟Cartel Alfa‟‟, Alianţei Naţionale a Sindicatelor
Bugetarilor ‟‟Sed Lex‟‟ – Filiala Vâlcea, precum 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.97 alin.(1) 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 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASENEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 78 din 30 iunie 2010
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ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂR ÂRE
privind numirea domnului Cernătescu Marin în funcţia de Director executiv şi a domnului
Ion Cosmin Nicolae în funcţia de Director executiv adjunct, la Camera Agricolă Judeţeană Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2010, 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 la nr. 6461 din 22 iunie 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Compartimentului resurse umane, gestiunea funcţiilor publice înregistrat la
nr.6462 din 22 iunie 2010, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Raportul final al concursului organizat în data de 18 iunie 2010 pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere de
director executiv şi de director executiv adjunct la Camera Agricolă Judeţeană Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(2) lit.‟‟e‟‟ şi ale art.104 alin.(3) lit.‟‟c‟‟ din Legea administraţiei 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 Începând cu data de 1 iulie 2010, domnul Cernătescu Marin se numeşte în funcţia publică de Director executiv al Camerei
Agricole Judeţene Vâlcea.
Art.2 Începând cu data de 1 iulie 2010, domnul Ion Cosmin Nicolae se numeşte în funcţia publică de Director executiv adjunct al
Camerei Agricole Judeţene Vâlcea.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcţionale din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Camerei Agricole Judeţene Vâlcea, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, precum şi domului Cernătescu Marin şi domnului Ion Cosmin Nicolae, 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 ale art.45, alin.(5) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu următorul număr de voturi:
– pentru domnul Cernătescu Marin - 23 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 1 vot nul;
– pentru domnul Ion Cosmin Nicolae - 27 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 vot nul.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 79 din 30 iunie 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂR ÂRE
privind numirea domnului Nicu Spiridon în funcţia de Director al Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2010, 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.5126 din 13 mai 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, înregistrat la
nr.5127 din 13 mai 2010, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând procesul-verbal nr.5101 din 12 mai 2010, încheiat cu ocazia desfăşurării concursului organizat de Consiliul Judeţean
Vâlcea pentru ocuparea postului vacant de Director al Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(2), lit.”e” coroborate cu prevederile art. 104 alin.(3) lit. „‟c‟‟ 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;
HOTĂR ĂŞTE
Art.1 Începând cu data de 1 iulie 2010, domnul Nicu Spiridon se numeşte în funcţia de Director al Serviciului Public Judeţean de
Pază Vâlcea.
Art.2 Cu aceeaşi dată, îşi încetează aplicabilitatea prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 178 din 23
decembrie 2009, potrivit cărora domnul Radu Bădiţă – Şef detaşament în cadrul Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, va
exercita, cu caracter temporar, până la ocuparea definitivă, prin concurs, în condiţiile legii, funcţia de conducere a acestui serviciu de
interes judeţean.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Compartimentului Resurse
Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, domnului Nicu Spiridon şi domnului Radu Bădiţă, 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 cele ale art.45 alin.(5) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 20 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi
11 nule.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.80 din 30 iunie 2010
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- ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂR ÂRE
privind numirea domnului Dragnea Sabin în funcţia de Director al Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2010, la care participă un număr de 30 consilieri
judeţeni din totalul de 32 consilieri în funcţie:
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea,înregistrată sub numărul 5441 din 21 mai 2010;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, înregistrat sub
numărul 5442 din 21 mai 2010, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând procesul verbal nr. 5435 din 21 mai 2010, încheiat cu ocazia desfăşurării concursului organizat de Consiliul Judeţean
Vâlcea pentru ocuparea postului vacant de Director al Centrului de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti;
În conformitate cu dispoziţiile art. 91 alin. (2) litera e), coroborate cu prevederile art. 104 alin. (3) litera 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Începând cu data de 1 iulie 2010, domnul Dragnea Sabin se numeşte în funcţia de Director al Centrului de Asistenţă
Medico – Socială Lădeşti.
Art. 2. – Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica prezenta hotărâre, prin Compartimentul Cancelarie, Compartimentului Resurse
Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti şi domnului Dragnea Sabin, în vederea aducerii
la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe sit – ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al
Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 98, coroborate cu cele ale 45 alin. (5) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 20 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 10
nule.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 81 din 30 iunie 2010
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DISPOZIŢII
ALE
PREŞEDINTELUI
CONSILIULUI JUDEŢEAN
VÂLCEA
(mai – iunie 2010)
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R OM Â N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „‟ Instalaţie pentru preluarea
cenuşii în stare uscată, transportul pneumatic şi depozitarea ei temporară în silozuri „‟
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.4375 din 28 aprilie 2010, prin care se propune admiterea recepţiei la
terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „‟ Instalaţie pentru preluarea cenuşii în stare uscată, transportul pneumatic şi
depozitarea ei temporară în silozuri „‟;
Văzând procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.4202 din data de 23.04.2010;
În conformitate cu prevederile art.3 şi 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 pentru obiectivul de investiţii „‟ Instalaţie pentru preluarea cenuşii în stare uscată,
transportul pneumatic şi depozitarea ei temporară în silozuri „‟.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Vâlcea şi Direcţiei Tehnice 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. 257 din 3 mai 2010
ROMÂNI A
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. 4511 din 30.04.2010, prin care se propune emiterea unei autorizaţii de
construire.
În conformitate cu prevederile art. 4 lit a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 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 Anexă .
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. 258 din 3 mai 2010
ROMÂNI A
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. 4774 din 06.05.2010, 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 Anexă.
Art.2. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Vicepreşedinţilor Consiliului
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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. 265 din 7 mai 2010
ROMÂNI A
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. 4823 din 07.05.2010, 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 Anexă.
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. 267 din 10 mai 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 5136 din 13.05.2010, prin care se propune prelungirea valabilităţii
unei autorizaţii de construire .
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. ( 7 ) 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 unei autorizaţii 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. 271 din 14 mai 2010
ROMÂNI A
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. 5093 din 12.05.2010, 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
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completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art.1. Se emite o autorizaţie de construire, prevăzută în Anexă .
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. 272 din 14 mai 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei finale a lucrării
„‟Consolidare DJ 105G Avrig -Tălmaciu - Sadu - Voineasa, km.70+100‟‟, comuna Voineasa, judeţul Vâlcea
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.5131 din 13 mai 2010, prin care se propune admiterea recepţiei
finale a lucrării „‟Consolidare DJ 105 G Avrig -Tălmaciu - Sadu - Voineasa, km.70+100 ‟‟, comuna Voineasa, judeţul Vâlcea;
Văzând Procesul verbal de recepţie finală nr.4925 din 11.05.2010;
În conformitate cu prevederile art.3 şi art.36 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 finală a lucrării „‟ Consolidare DJ 105 G Avrig -Tălmaciu - Sadu - Voineasa, km.70+100 ‟‟, comuna
Voineasa, judeţul Vâlcea.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Vâlcea, precum şi Direcţiei Tehnice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 275 din 19 mai 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 28 mai 2010, ora 1000
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 28 mai 2010, ora 10 00, 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. 277 din 21 mai 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
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PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii „‟ Instalaţie pentru preluarea
cenuşii în stare uscată, transportul pneumatic şi depozitarea ei temporară în silozuri „‟
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.5329 din 19 mai 2010, prin care se propune admiterea recepţiei la
punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii „‟ Instalaţie pentru preluarea cenuşii în stare uscată, transportul pneumatic şi
depozitarea ei temporară în silozuri „‟;
Văzând procesul verbal de recepţie a punerii în funcţionare nr.4740 din 06.05.2010;
În conformitate cu prevederile art.3, art.38 şi art 44 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente,
instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.51/1996;
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 punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii „‟ Instalaţie pentru preluarea cenuşii în stare uscată,
transportul pneumatic şi depozitarea ei temporară în silozuri „‟.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Vâlcea şi Direcţiei Tehnice, 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. 280 din 25 mai 2010
ROMÂNI A
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. 5434 din 21.05.2010, 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 Anexă.
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. 282 din 25 mai 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui cetăţeanului Opriţa Ion în Ion - Cristian
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.713 din 10.05.2010, prin care se
propune admiterea cererii domnului Opriţa Ion, de schimbare a prenumelui, pe cale administrativă, din Ion în Ion-Cristian, pe motiv că
aşa este cunoscut în societate;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11
din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), 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 cetăţeanului OPRIŢA Ion, domiciliat în municipiul Drăgăşani, strada Tudor Vladimirescu, nr.542, judeţul
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Vâlcea, tată Ion şi mamă Gheorghiţa, născut în municipiul Drăgăşani
judeţul Vâlcea, la data de 4 noiembrie 1966,
C.N.P.1661104381455 şi se schimbă prenumele acestuia, pe cale administrativă, din ION în ION-CRISTIAN, urmând să poarte în
viitor numele de familie OPRIŢA şi prenumele ION - CRISTIAN.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, 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
pentru Evidenţa Persoanelor Drăgăşani, 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. 283 din 25 mai 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui
de familie al cetăţeanului BÎZDOC Răzvan - Ion în IACOBESCU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.761 din 03.05.2010, prin care se
propune admiterea cererii domnului Bîzdoc Răzvan-Ion, de schimbare a numelui de familie, pe cale administrativă, din Bîzdoc în
Iacobescu, pe motiv că actualul nume produce ilaritate;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11
din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit. "a", 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 cetăţeanului BÎZDOC Răzvan-Ion, domiciliat în comuna Nicolae Bălcescu, sat Dosu Rîului, judeţul
Vâlcea, tată Ion şi mamă Clara-Maria, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 6 februarie 1991,
C.N.P.1910206385619 şi se schimbă numele de familie al acestuia, pe cale administrativă, din BÎZDOC în IACOBESCU, urmând să
poarte în viitor numele de familie IACOBESCU şi prenumele RĂZVAN - ION.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, 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 Direcţiei de Evidenţă a
Persoanelor Râmnicu Vâlcea, 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. 284 din 25 mai 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui
de familie al cetăţeanului COTALĂ Iulian în SAVU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.762 din 04.05.2010, prin care se
propune admiterea cererii domnului Cotală Iulian, de schimbare a numelui de familie, pe cale administrativă, din Cotală în Savu, pe
motiv că după divorţul părinţilor a fost încredinţat spre creştere şi educare mamei, care a revenit la numele de familie purtat anterior,
respectiv acela de Savu, iar el doreşte să poarte acelaşi nume cu aceasta;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11
din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(3), lit. "f", 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
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ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea cetăţeanului COTALĂ IULIAN, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Digului, nr.14, judeţul
Vâlcea, tată Helmut şi mamă Elena, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 7 ianuarie 1975,
C.N.P.1750107384181 şi se schimbă numele de familie al acestuia, pe cale administrativă, din COTALĂ în SAVU, urmând să poarte
în viitor numele de familie SAVU şi prenumele IULIAN.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, 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 Direcţiei de Evidenţă a
Persoanelor Râmnicu Vâlcea, 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. 285 din 25 mai 2010
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a patru certificate de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului - şef înregistrat la nr. 5596 din 27.05.2010, prin care se propune emiterea a patru certificate
de urbansim.
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 nr. 1, 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. 289 din 27 mai 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie şi a prenumelui
minorului din Cimpoeru Dragoş –Valerian în NIŢU DRAGOŞ - MIHAI
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.712/2 din 28 aprilie 2010, prin
care se propune admiterea cererii doamnei Cimpoeru Marinela, de schimbare, pe cale administrativă a numelui fiului său minor,
din Cimpoeru în Niţu, întrucât, după decesul soţului, ea doreşte să revină la numele dobândit la naştere, respectiv acela de Niţu, iar
copilul său să poarte acelaşi nume de familie cu ea, precum şi a prenumelui acestuia din Dragoş –Valerian în Dragoş - Mihai, motivat
de faptul ca aşa este cunoscut în societate;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11
din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) lit.‟‟m‟‟ 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, pe cale administrativă, a numelui de familie şi a prenumelui minorului Cimpoeru DragoşValerian, domiciliat în comuna Scundu, sat Avrămeşti, judeţul Vâlcea, tată Nicolae şi mamă Marinela, născut în municipiul Drăgăşani,
judeţul Vâlcea, la data de 29 august 1997, C.N.P.1970829384975, care urmează să poarte în viitor numele de familie NIŢU şi
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prenumele DRAGOŞ - MIHAI.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, 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 Drăgăşani, care va încunoştinţa de îndată solicitanta, iar după depunerea de către aceasta 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. 291 din 27 mai 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţenei Cimpoeru Marinela în NIŢU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.712/1 din 28 aprilie 2010, prin
care se propune admiterea cererii doamnei Cimpoeru Marinela, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din
Cimpoeru în Niţu, întrucât, după decesul soţului, doreşte să revină la numele dobândit la naştere, respectiv acela de Niţu;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11
din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(3), lit. "b" 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, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţenei Cimpoeru Marinela, domiciliată în
comuna Scundu, sat Avrămeşti, judeţul Vâlcea, tată Aurelian şi mamă Maria, născută în municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea, la data
de 1 iunie 1978, C.N.P. 2780601381467, care urmează să poarte în viitor numele de familie NIŢU şi prenumele MARINELA.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, 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 Drăgăşani, care va încunoştinţa de îndată solicitanta, iar după depunerea de către aceasta 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. 292 din 27 mai 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţenei Coman Ioana în Genoiu Ioana
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.854 din 19 mai 2010, prin care se
propune admiterea cererii doamnei Coman Ioana, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Coman în
Genoiu, deoarece după căsătorie şi-a păstrat numele de familie dobândit la naştere, ulterior a fost înfiată şi a purtat numele de familie
de Coman, iar în prezent doreşte să poarte acelaşi nume de familie cu soţul său, respectiv acela de Genoiu;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11
din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit.”h” 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, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţenei Coman Ioana, domiciliată în
municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Banu Mărăcine, nr.35, judeţul Vâlcea, fiica lui Florea şi Victoria, născută în comuna Runcu, judeţul
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Vâlcea, la data de 25 aprilie 1956, CNP 2560425384206, care urmează să poarte în viitor numele de familie GENOIU şi prenumele
IOANA.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, 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 Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor
Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta, iar după depunerea de către aceasta 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. 297 din 7 iunie 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind aprobarea scoaterii din funcţiune, a unor mijloace fixe, în vederea valorificării, a declasării şi
casării unor obiecte de inventar aflate în patrimoniul Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr.4512 din 20 mai 2010, prin care se propune aprobarea scoaterii
din funcţiune, a unor mijloace fixe, în vederea valorificării, a declasării şi casării unor obiecte de inventar aflate în patrimoniul Teatrului
„Anton Pann” Râmnicu Vâlcea;
În conformitate cu prevederile pct.22, 23 şi 24 din Anexa nr.1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 privind
amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare, la Hotărârea Guvernului
nr. 909/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Regulamentului privind valorificarea bunurilor scoase din funcţiune
aparţinând instituţiilor publice, prevăzut în Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.841/1995, privind procedurile de transmitere fără
plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, 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 aprobă scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, prevăzute în anexa nr.1.
Art.2 Se aprobă declasarea şi casarea obiectelor de inventar prevăzute în anexele nr.2 şi 3.
Art.3 Se constituie Comisia de casare a bunurilor, prevăzute în anexele nr.1, 2 şi 3, în următoarea componenţă:
1. Marinela Holom
2. Camelia Cristea
3. Floriean Şerban Puică
4. Vasile Marinoiu
5. Vasile Duicu

- Şef Serviciu Financiar, Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea
- Economist, Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea
- Şef Serviciu Tehnic, Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea
- Şef formaţie, Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea
- Muncitor, Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea

- Preşedinte
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru

Art.4 Anexele nr.1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.5 Comisia prevăzută la art.3 va proceda la verificarea şi casarea efectivă a bunurilor prevăzute în anexe, iar rezultatul va fi
consemnat într-un proces – verbal care va fi transmis, pentru înregistrare, Serviciului Contabilitate.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Vâlcea, Direcţiei Economice, Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, precum şi persoanelor prevăzute la art.3, 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. 299 din 8 iunie 2010
ROMÂNI A
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. 5951 din 08.06.2010, 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.
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PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 300 din 9 iunie 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului ALDESCU PETRE în DOLEA
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.897 din 27 mai 2010, prin care se
propune admiterea cererii doamnei Dolea Florentina, de schimbare, pe cale administrativă a numelui fiului său minor Aldescu Petre,
din ALDESCU în DOLEA, întrucât doreşte să poarte acelaşi nume de familie cu ea;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11
din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) lit.‟‟m‟‟ 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, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului ALDESCU Petre, domiciliat în
municipiu Râmnicu Vâlcea, Aleea Nucii, bloc 5, ap.39, judeţul Vâlcea, tată Petre şi mamă Florentina, născut în municipiul Râmnicu
Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 04 martie 2003, C.N.P.5030304385584, care urmează să poarte în viitor numele de familie DOLEA
şi prenumele PETRE.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, 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 Direcţiei de Evidenţă a
Persoanelor Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta, iar după depunerea de către aceasta 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. 302 din 9 iunie 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţeanului BARCAN Marius-Dorin în MATEESCU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.794 din 17 mai 2010, prin care se
propune admiterea cererii domnului Barcan Marius-Dorin, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Barcan în
Mateescu, pe motiv că, datorită ataşamentului pentru bunicii materni, creat în urma creşterii şi îngrijirii pe care aceştia i le-au acordat,
împreună cu mama sa, doreşte să poarte numele de familie al acestora, respectiv acela de Mateescu;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11
din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit. "m" 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, pe cale administrativă, a numelui de familie al cetăţeanului BARCAN Marius-Dorin,
domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Rapsodiei nr.19, bloc H1, scara C, ap.4 judeţul Vâlcea, tată Stelian-Constantin-Zoltan
şi mamă Corina, născut în municipiul Bucureşti, la data de 15 septembrie 1980, C.N.P. 1800915460041, care urmează să poarte în
viitor numele de familie MATEESCU şi prenumele MARIUS-DORIN.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, 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 Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor
Râmnicu Vâlcea, 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.
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P R E Ş E D I N T E,
ION CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 303 din 9 iunie 2010
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.6050 din 09.06.2010,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. 304 din 9 iunie 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE–
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui minorului Prodescu Ştefan în Ştefan - Călin
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.880 din 21 mai 2010, prin care se
propune admiterea cererii domnului Prodescu Ştefan, de schimbare, pe cale administrativă a prenumelui fiului său minor Prodescu
Ştefan, din Ştefan în Ştefan-Călin, pe motiv că a fost adoptat, iar în prezent părinţii doresc să poarte acest prenume;
Constată întemeiată cererea de schimbare a prenumelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de
art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(3) lit.‟‟a‟‟ 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, pe cale administrativă, a prenumelui minorului Prodescu Ştefan, domiciliat în comuna
Oteşani, sat Oteşani judeţul Vâlcea, tată Ştefan şi mamă Ileana, născut în comuna Oteşani, judeţul Vâlcea, la data de 9 decembrie
2007, C.N.P.5071209385596, care urmează să poarte în viitor numele de familie PRODESCU şi prenumele ŞTEFAN-CĂLIN.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, 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. 305 din 10 iunie 2010
ROMÂNI A
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. 6096 din 08.06.2010, 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,
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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 Anexă.
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. 307 din 11 iunie 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a trei certificate de urbanism şi prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 6041 din 09.06.2010, prin care se propune emiterea a trei certificate
de urbanism şi prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire .
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) - (3) şi art. 7 alin. ( 7 ) 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 prelungeşte valabilitatea unei autorizaţii 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. 308 din 14 iunie 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a şase certificate de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului-şef înregistrat la nr.6199 din 15.06.2010,prin care se propune emiterea a şase 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 şase certificate de urbanism, prevăzute în Anexă.
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. 312 din 15 iunie 2010
ROMÂNI A
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. 6258 din 16.06.2010, prin care se propune emiterea unui certificat de
urbanism.
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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. 313 din 17 iunie 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr. 6309 din 17.06.2010, prin care se propune prelungirea valabilităţii unei
autorizaţii de construire .
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. ( 7 ) 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 unei autorizaţii 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. 314 din 17 iunie 2010

ROMÂNI A
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. 6329 din 17.06.2010, 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 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,
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Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 315 din 17 iunie 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei finale pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare reţele de apă potabilă
pe străzile Horia, Cloşca şi Crişan şi Pieţei din oraşul Băile Govora, judeţul Vâlcea”
Ion Cîlea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.6446 din 21 iunie 2010, prin care se propune admiterea recepţiei
finale pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare reţele de apă potabilă pe străzile Horia, Cloşca şi Crişan şi Pieţei din oraşul Băile
Govora, judeţul Vâlcea”;
Văzând Procesul-verbal de recepţie finală nr.6326 din 17.06.2010;
În conformitate cu prevederile art.36 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 finală pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare reţele de apă potabilă pe străzile Horia, Cloşca şi Crişan
şi Pieţei din oraşul Băile Govora, judeţul Vâlcea ”.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice şi Primăriei Oraşului Băile Govora, 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. 320 din 23 iunie 2010

ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism şi a două autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului Şef înregistrat la nr. 6548 din 23.06.2010, prin care se propune emiterea a două certificate
de urbanism şi a două autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) şi 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 certificate de urbanism, prevăzute în Anexa nr.1.
Art.2. Se emit două autorizaţii de construire, prevăzute în Anexa nr.2.
Art.3. 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. 323 din 24 iunie 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2010, ora 1000
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
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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 iunie 2010, ora 10 00, 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. 324 din 24 iunie 2010
ROMÂNI A
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.6692 din 25.06.2010, 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. 325 din 28 iunie 2010
ROMÂNI A
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.6723 din 25.06.2010, 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. 326 din 28 iunie 2010
R OM Â N I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de „Siguranţă rutieră” pe unele drumuri judeţene
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Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.6713 din 25 iunie 2010, prin care se propune admiterea recepţiei la
terminarea lucrărilor de ‟‟ Siguranţă rutieră ‟‟ pe unele drumuri judeţene;
Văzând procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.6623, 6624, 6625 din data de 24.06.2010;
În conformitate cu prevederile art.3 şi 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 ‟‟ Siguranţă rutieră ‟‟ pe unele drumuri judeţene, după cum urmează:
1. Marcaje rutiere şi semnalizare pe DJ 677 F Popeşti – Şirineasa -Galicea;
2. Amenajare intersecţie DJ 646 B Frânceşti – Păuşeşti – Pietrari cu DJ 646 Băbeni –Tomşani - Mănăstirea Arnota;
3. Amenajare intersecţie DJ 676C Roeşti – Cernişoara cu DJ 676 D Alunu - Pojogi – Cernişoara.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, primăriilor unităţilor administrativ - teritoriale în care s-au efectuat lucrările respective, precum şi
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri 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. 327 din 29 iunie 2010
ROMÂNI A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de
„‟ Întreţinere curentă a podurilor, pasajelor şi tunelurilor ‟‟, pe unele drumuri judeţene
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.6711 din 25 iunie 2010, prin care se propune admiterea recepţiei la
terminarea lucrărilor de ‟‟ Întreţinere curentă a podurilor, pasajelor şi a tunelurilor ‟‟, pe unele drumuri judeţene;
Văzând procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.6590, 6591, 6592 din data de 24.06.2010;
În conformitate cu prevederile art.3 şi 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 ‟‟ Întreţinere curentă a podurilor, pasajelor şi a tunelurilor ‟‟ pe unele drumuri
judeţene, după cum urmează:
1.Întreţinere curentă podeţ pe DJ 646B Frânceşti-Păuşeşti-Pietrari, km.11+100;
2.Întreţinere curentă podeţ pe DJ 678 limită judeţ Olt-Galicea-Budeşti,
km. 41+960;
3.Întreţinere curentă pod pe DJ 678 limită judeţ Olt-Galicea-Budeşti, km.30+500.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Vâlcea, Direcţiei Tehnice, primăriilor unităţilor administrativ - teritoriale în care s-au efectuat lucrările respective, precum şi
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri 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. 328 din 29 iunie 2010

ROMÂNI A
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.6864 din 29.06.2010, prin care se propune emiterea unui certificat de
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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 Anexă.
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. 333 din 30 iunie 2010
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RAPOARTE DE ACTIVITATE

Consiliul Judetean Valcea
Dumitrescu Adrian
Partidul National Liberal
Comisia cultura, culte, educatie, tineret si sport

RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul 2009

Sedinte ale consiliului local sau judetean
In calitate de consilier judetean, am participat la toate sedintele ordinare si extraordinare convocate de Consiliul Judetean Valcea in
anul 2009.
Sedinte ale comisiilor de specialitate
Avand functia de secretar al Comisiei cultura, culte, educatie, tineret si sport, am participat la toate activitatile organizate de aceasta
comisie, care s-au desfasurat cel putin o data pe luna, aducandu-mi contributia la toate dezbaterile proiectelor de hotarare repartizate
comisiei, redactand procesele – verbale ale sedintelor comisiei si imbunatatind prin opiniile mele activitatea acestei comisii.
Intalniri cu cetatenii
Am fost preocupat in permanenta de legatura nemijlocita cu localitatile din judet si in mod special cu cele din partea de sud a
judetului: Dragasani, Sutesti, Mitrofani, Creteni, Voicesti, Stefanesti, Lungesti, Susani, Glavile, Amarasti, Pesceana, Scundu, Orlesti,
Prundeni, unde am organizat diverse intalniri cu locuitorii pe teme de interes cetatenesc, educativ si social . Cu aceste ocazii am sprijinit
material, prin intermediul Fundatiei “Dascalul Valcean” in parteneriat cu Fundatia “Pater Pio”, familiile nevoiase cu diverse bunuri, in
special imbracaminte.
Audiente
In anul 2009, am avut permanent audiente cu cetatenii in teritoriu, in zona arondata de sud a judetului, indrumandu-i spre institutiile
abilitate sa rezolve problemele cetatenilor, sau dupa caz oferindu-le solutii pentru care posed competente.
Sesiuni de instruire
A. In cursul anului 2009, am absolvit cursul de formare din cadrul proiectului Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii cu titlu
“Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”, finantat de
Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
Cursul, furnizat de Academia de Studii Economice din Bucuresti, prin Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic in
calitate de partener in cadrul proiectului, s-a desfasurat in perioada 02.10.2009 – 07.11.2009 si a cuprins urmatoarele discipline:
1.Managementul Resurselor in Institutiile de Invatamant;
2. Managementul Organizatiilor Scolare;
3. Scoala si Comunitatea;
4. Management strategic;
B. In luna august, am absolvit programul de formare “Asigurarea Calitatii Serviciilor Educationale”, initiat de Asociatia Manageri Fara
Frontiere in colaborare cu Fundatia “Dascalul Valcean – Filiala Voicesti si I.S.J Valcea”, care a avut ca obiect schimbul de experienta
profesionala cu Colegiile din Oxford, prin fonduri proprii.
Activitate in teritoriu
Am considerat ca este datoria mea sa fiu prezent, la sedintele Consiliilor Locale efectuate in judet, precum si la toate activitatile la
care am fost solicitat sau invitat.
La Dagasani, pe perioada intregului meu mandat, am militat, ca si cel de-al doilea municipiu al judetului, sa aiba Casa de Cultura,
pentru derularea activitatilor culturale in conditii normale pentru un municipiu, Cinematograf la standarde europene si o sala de sport
omologata pentru desfasurarea in bune conditii a competitiilor sportive.
In comuna Sutesti, localitate in care am calitatea de director, am facut demersurile necesare pentru realizarea infrastructurii scolare
care sa permita conditii decente si civilizate pentru populatia scolara si implicit ridicarea calitatii vietii in comunitate, sporirea activitatii
instructiv-educative:constructia unor toalete la scoala si constructia unei centrale termice.
La Voicesti, am realizat reabilitarea scolii si tot ceea ce este legat de standardele materiale europene pentru viata si activitatea scolara.
La Mitrofani, comuna tanara, aparuta recent pe harta administrativa a judetului, am solicitat sprijin financiar pentru ajutarea
consiliului local, care timp de cinci luni de zile nu a beneficiat de fondurile necesare functionarii primariei, iar pe drumul comunal 98 nu
s-a turnat in anul 2009 un metru patrat de astfalt. Am perseverat si am reusit ca si aceasta comuna sa ajunga din urma cel putin
localitatile rurarele cu o minima infrastructura civilizata, cu institutii deconcertate care functioneaza la parametri normali pentru secolul nostru.
Reprezentrare in comisii de administratie ATOP, comisii de licitatie, comisii speciale ale consiliului etc.
Nu am participat.

53

Initiative
Voi initia un proiect de hotarare privind crearea unui parteneriat intre Consiliul Municipal Dragasani si Consiliul Judetean Valcea, in
vederea realizarii unor obiective turistice in zona Dealul Viilor. In acest sens, voi sprijini finalizarea Statuii Strugurelui, simbol
reprezentativ pentru zona Dragasani, ce a fost proiectat a fi construit din beton si inox in zona viticola, intr-o pozitie extrem de vizibila
atat ziua, cat si noaptea.
Amendamente la proiectele de hotarare de consiliu
Constient de faptul ca interesele generale ale judetului Valcea presupun implicare, responsabilitate, corectitudine, coerenta si
transparenta actului decizional, in calitate de consilier judetean al Consiliului Judetean Valcea, am abordat un mod de gandire
constructiv si eficent, centrat pe capacitatea tuturor factorilor pentru dezvoltarea socio – economica si culturala a judetului.
Misiuni oficiale in strainatate
Nu am participat
Alte aspecte relevante
Am participat la elaborarea masterplanului judetean si particip la elaborarea masterplanului municipiului Dragasani, instrument
pentru luarea deciziilor in mod eficient si eficace la nivel politico-administrativ.
Consilier judetean,
Prof. DUMITRESCU ADRIAN
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 258 din 3 mai 2010

LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din .......Interval: 16 - 16
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

2

3

4

1
1

S.C. MALIDCOM Sibiu judet Sibiu, Str. Calea
STAŢIE SPĂLARE
S.R.L.
Turnişorului , Nr. 45
AGREGATE MINERALE

Valoare
-lei-

Amplasament

5
SORTARE

48000,00
lei

Durată de
execuţie

Observaţii

7

8

6
comuna Câineni, Sat
Câinenii Mici

24
luni

Preşedinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 265 din 7 mai 2010

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din .......Interval: 71 - 73
Nr.
crt.
1

Solicitant
2

Adresa
solicitant
3

Denumirea lucrării

Amplasament

4

5

Valabilitate
certificate
de urbanism
6

1

ADMINISTRATIA
NAŢION.APELE
ROMÂNE-ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ
DE APĂ OLT prin
S.C.LUCIANO S.

Râmnicu Vâlcea
EXPLOATARE PIETRIŞURI ŞI NISIPURI DIN ALBIA comuna Păuşeşti,
judet VÂLCEA, PÂRÂULUI OTĂSĂU, COMUNA PĂUŞEŞTI -deoarece nu se Sat Şerbăneşti
Str.
Remus respectă pevederile cap. 3, aliniatulul 3.2 din Ordinul Ministerului
Bellu, Nr. 6
Transporturilor nr.48/1998 pentru aprobarea Normelor privind
amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor si a
podurilor, precum şi prevederile art.39 din Ordonanţa Guvernului
României nr.43 /1997 privind regimurile drumurilor,cu modificările şi
comletările ulterioare

12
luni

2

MAMOTĂ CĂTĂLIN

Vlădeşti,
Sat
Amenajare piscicolă (bazine captare apă, foişor şi împrejmuire comuna Vlădeşti,
Vlădeşti
judet proprietate)- intrare în legalitate
Sat Vlădeşti,
Vâlcea,
C.P.
C.P. 247740
247740, Nr. 486

12
luni

3

ADMINISTRATIA
NATIONALA APELE
ROMANE- ADMINISTRATIA BAZINALA

Rm. Vâlcea jud.
Vâlcea,
Str.
Remus Bellu,
Nr. 6

EXTRAGERE PRODUSE BALASTIERĂ DIN ALBIA PÂRÂULUI comuna
GEAMĂNA, LOCALITATEA DRĂGOEŞTI, JUD. VÂLCEA-deoarece Drăgoeşti,
nu se respectă prevederile cap. 3, aliniatulul 3.2 din Ordinul Sat Buciumeni
Ministerului Transporturilor nr.48/1998 pentru aprobarea Normelor
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Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire
7
Protecţia mediului ;

Sănătatea
populaţiei;
Protecţia
mediului; - Aviz Inspectoratul Teritorial
de Regim Silvic şi Vânătoare - Aviz de
gospodărire a apelor - Referat
verificator proiect conform Legii
10/1995 - Plan de încadrare în zonă şi
plan de situaţie, întocmite conform
Legii 50/1991, pe suport topografic,
vizate de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea
Protecţia mediului ;

DE APĂ OLT prin
Intreprinderea
Individuală Olărăscu
Victor

privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor
si a podurilor, precum şi prevederile art. 39 din Ordonanţa
Guvernului României nr.43 /1997, privind regimurile drumurilor,cu
modificările şi completările ulterioare
Preşedinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 267 din 10 mai 2010

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din .......Interval: 74 - 76
Nr.
crt.
1

Solicitant
2

Adresa
solicitant
3

Denumirea lucrării

Amplasament

4

5

Valabilitate
certificate
de urbanism
6

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire
7

1

S.C.CEZ
DISTRIBUŢIE
S.A. prin S.C.
POWER DESIGN
S.R.L.

Rm.Vâlcea judet
,,Îmbunătăţire nivel de tensiune reţea
municipiul
Vâlcea,
Str. j.t.aferentă PTA U.M.Vlădeşti şi PTA Anexa Rm.Vâlcea
şi
Str.Ştirbei Vodă, Vlădeşti
comuna
Vlădeşti"
Prezentul Comuna Vlădeşti
Nr. 7
certificat este insoţit de anexele nr. 1 şi 2

12
luni

Alimentare cu apă ; Canalizare ; Gaze naturale ;
Telefonizare ; cablu T.V. ; Protecţia mediului ; -Acord
Inspectoratul Teritorial în Construcţii Sud - Vest Oltenia
dacă se vor executa lucrări de intervenţie asupra
construcţiilor existente -Aviz Inspectoratul Judeţean de
Poliţie - Serviciul Circulaţie -Aviz Administratori
drumuri(D.N.,D.C.) -Aviz Serviciul de Telecomunicaţii
Speciale -Aviz Direcţia Administrării Domeniului Public Rm.Vâlcea -Acord notarial exprimat în formă autentică al
deţinătorilor de teren, dacă la execuţia lucrărilor se
afectează proprietăţi private -Dovada dreptului asupra
terenului care conferă dreptul de executie a lucrărilor
propuse(posturi de transformare) - Referat verificator
proiect conform Legii nr. 10/1995 - Plan de încadrare în
zonă şi plan de situaţie pentru zona aferentă lucrărilor,
întocmite conform Legii nr. 50/1991, pe suport topografic
cadastral , vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea. -Grafic pentru execuţia lucrărilor-aprobat
de Primarii localităţilor pe teritoriul cărora se execută
lucrările propuse,însoţit de documentaţia pe suport
celectronic care va cuprinde extensia dwg pentru planşe

2

Comuna
Vaideeni, Sat Elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) comuna Vaideeni,
Vaideeni
prin Vaideeni
judet şi a Regulamentului Local de Urbanism Sat Vaideeni
Jinaru
Ivan, Vâlcea,
C.P. (RLU) aferent - Introducere terenuri în
primarul comunei 247725
intravilan pentru înfiinţare sat de vacanţă
Ursuleţu, comuna Vaideeni, judeţul Vâlcea Prezentul certificat de urbanism înlocuieşte
certificatul nr. 43 din 31.03.2010 (datele
referitoare la suprafaţă, amplasament şi
lucrările propuse nu s-au modificat )

24
luni

Prevenirea şi stingerea incendiilor; Sănătatea populaţiei ;
Protecţia mediului; - Aviz Consiliul Local al com. Vaideeni Aviz Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Aviz Oficiul
Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Aviz de
gospodărire a apelor - Aviz gestionar reţele de distribuţie a
energiei electrice - Aviz Statul Major General MApN - Aviz
administratori teritoriali ai căilor de comunicaţie - Aviz ANIF
- Aviz Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare Aviz Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - Aviz
Unic al Consiliului Judeţean Vâlcea
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Comuna Slătioara
prin
Romcescu
Cristian Sorin în
calitate de primar

3

Slătioara,
Sat
Elaborarea Planului Urbanistic Zonal comuna Slătioara,
Mogeşti
247605 (PUZ) şi a Regulamentului Local de Sat Mogeşti,
judet Vâlcea,
Urbanism (RLU) aferent - Introducere în C.P. 247605
C.P. 247605
intravilan şi lotizare teren pentru realizarea
unor funcţiuni potenţiale, comuna Slătioara,
judeţul Vâlcea ( datele referitoare la
suprafaţă, amplasament şi lucrările propuse
nu s-au modificat faţă de situaţia propusă
pentru eliberarea Certificatului de urbanism
nr.44 din 31.03.2010)

Alimentare cu apă ; Alimentare cu energie electrică ;
Telefonizare; Prevenirea şi stingerea incendiilor ; Sănătatea
populaţiei ; Protecţia mediului ; - Aviz Consiliul Local al
comunei Slătioara - Aviz Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rural - Aviz Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară - Aviz Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor
Funciare - Aviz de gospodărire a apelor - Aviz Direcţia
Regională de Drumuri şi Poduri-Craiova - Aviz CEZ
Distribuţie - Aviz Transelectrica S.A. - Aviz Statul Major
General M.Ap.N. - Aviz Unic al Consiliului Judeţean Vâlcea

12
luni

Preşedinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 271 din 14 mai 2010

LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din .......Interval: 20 - 20
Nr.
crt.
1

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

2

3

4

5

6

PRIMĂRIA
COMUNEI GRĂDIŞTEA

1

GRĂDIŞTEA, Sat GRĂDIŞ-TEA
MODERNIZARE
DRUMURI
judet VÂLCEA,
VICINALE, D.C. 75, D.C. 79B ÎN
C.P. 247250
COMUNA GRĂDIŞTEA

2.727.373,00

Durată
de
execuţie
7

Com.Grădiştea,sat Grădiştea, Ţuţuru,
Obislavu, Diaconeşti, Dobri-cea, Linia,
Străchineşti şi Tulburea.

Observaţi
i
8

12
luni

Preşedinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 272 din 14 mai 2010

LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 17 - 17
Nr.
crt.
1
1

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

2

3

4

5

6

com.Costeşti reprezentată prin Costeşti,
Stoican Ion, în calitate de Vâlcea
primar

Sat

Costeşti

judet

Alimentare cu energie electrică staţie
epurare Costeşti

Preşedinte,
ION CÎLEA
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23794

comuna Costeşti, Sat Costeşti

Durată
de
execuţie
7
12
luni

Observaţi
i
8

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 282 din 25 mai 2010

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din .......Interval: 77 - 77
Nr.
crt.
1
1

Solicitant

Adresa
solicitant

2

3

Comuna Vaideeni Vaideeni,
prin Jinaru Ivan, Sat Vaideeni
primarul comunei judet Vâlcea

Denumirea lucrării

Amplasament

4

5

Amenajare
de
marcaje comuna
Vaideeni,
turistice, refugii turistice de utilitate Costeşti, Malaia
publică,înfiinţarea şi amenajarea
de trasee tematice - Prezentul
certificat de urbanism este însoţit
de anexele nr. 1- 3 care fac parte
integrantă din acesta

Valabilitate
certificate
de urbanism

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

6

7
Sănătatea populaţiei ; Protecţia mediului ; - Aviz Serviciul Public
Judeţean Salvamont Vâlcea - Aviz Ministerul Turismului - Aviz
Administraţia Parc Naţional Buila-Vânturariţa - Aviz Inspectoratul de
Stat în Construcţii conform cap.V ( dacă este cazul ) – Metodologia
emiterii avizului tehnic de către ISC, aprobată prin Ordin comun al
MDLPL-ISC nr. 726/2007, respective nr. 549/2007- obţinut pentru
faza SF - Aviz Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare Acordul proprietarilor de teren ,exprimat în formă autentică - Aviz
ANIF - Studiu geotehnic

24

Preşedinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 289 din 27 mai 2010

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din .......Interval: 78 - 81
Nr.
crt.
1

Solicitant
2

Adresa
solicitant
3

Denumirea lucrării

Amplasament

4

5

Valabilitate
certificate
de urbanism
6

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire
7

1

ADMINISTRATIA
NAŢIONALA
APELE
ROMÂNEADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE
APĂ OLT, prin S.C.
HIDROCONSTRUCŢIA
S.A. - Sucursala Olt
Superior

Râmnicu
Vâlcea
judet Vâlcea, Str.
Remus Bellu ,
Nr. 6

EXPLOATAREA
NISIPURILOR ŞI PIETRIŞURILOR DIN PERIMETRUL
RÂURENI II - CANAL DE
FUGĂ C.H.E. RÂURENI

comuna Budeşti

12
luni

Protecţia mediului ; -Aviz de gospodărire a apelor -Aviz Agenţia
Naţională pentru Resurse Minerale -Aviz S.C. Hidroelectrica S.A. Acord administrator drum local şi drum tehnologic existent -Acord
proprietari teren exprimat în formă autentică, dacă la amenajarea
drumului de acces se afectează proprietăţi private. -Studiu tehnic
zonal privind influenţa exploatării asupra cursului de apă - Planul de
situaţie şi planul de încadrare în teritoriu întocmite pe suport
topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Vâlcea

2

ADMINISTRATIA
NAŢIONALA
APELE
ROMÂNEADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE
APĂ OLT, prun S.C.

Râmnicu
Vâlcea
EXPLOATAREA
judet Vâlcea, Str. NISIPURILOR
ŞI
Remus Bellu,
PIETRIŞURILOR
DIN
Nr. 6
PERIMETRUL RÂURENI

comuna Budeşti

12
luni

Protecţia mediului ; -Aviz de gospodărire a apelor -Aviz Agenţia
Naţională pentru Resurse Minerale -Aviz S.C. Hidroelectrica S.A. Acord administrator drum local -Acord proprietari teren exprimat în
formă autentică, dacă se afectează proprietăţi private. - Studiu
tehnic zonal privind influenţa exploatării asupra cursului de apă -
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HIDROCONSTRUCŢIA
S.A - Sucursala
Olt Superior

Planul de situaţie şi planul de încadrare în teritoriu întocmite pe
suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea

3

Administraţia Naţională Râmnicu
Vâlcea
Apele
Române
- judet Vâlcea, Str.
Administraţia
Bazinală Bellu , Nr. 6
de
Apă
Olt
prin
împuternicit
S.C.
Protectchim SRL

Exploatare nisipuri şi comuna Frânceşti, Sat
pietrişuri, albia pârâului Mănăileşti
Bistriţa,
sat
Mănăileşti,
Comuna Frânceşti, Judeţul
Vâlcea

4

Administraţia
Naţională Apele Române
- Administraţia Bazinală
de
Apă
Olt
prin
împuternicit
S.C.
Hidroconstrucţia
S.A.
Sucursala Olt-Superior
Râmnicu Vâlcea

Exploatare
nisipuri
şi comuna Racoviţa
pietrişuri pe părâul Băiaş perimetrul Cornet , comuna
Racoviţa, Judeţul Vâlcea.

Râmnicu
Vâlcea
judet Vâlcea, Str.
Remus Bellu,
Nr. 6

Protecţia mediului ;

12
luni

Protecţia mediului ; - Aviz Agenţia Naţională pentru Resurse
Minerale - Aviz de Gospodărire a Apelor Vâlcea - Aviz Hidroelectrica
S.A.- Sucursala Hidrocentrale Sibiu - Aviz Administrator drum
judeţean -Acord administrator drum (drum de acces şi drum local) Studiu tehnic zonal privind influenţa exploatării asupra cursului de
apă - Planul de situaţie şi planul de încadrare în teritoriu întocmite pe
suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea

Preşedinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 300 din 9 iunie 2010

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din .......Interval: 82 - 82
N
r.
crt.
1
1

Solicita
nt

Adresa solicitant

2

3

Denumire
a lucrării
4

Mocanu
Petroşani
judet
construire
Florin
Hunedoara,Str.
Titu împrejmuire
Maiorescu, Nr. 5A

Amplasament

5
comuna Guşoeni, Sat
Măgureni
(extravilan),
C.P. 247260

Valabilit
ate
certificate
de urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația de construire

6

7
Protecția mediului ; -Acord Administrator drum naţional -Autorizaţie de amplasare şi de
acces la drumul naţional -Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie - Serviciul Circu-laţie -Aviz
administratori reţele electrice şi de telefonie daca acestea există la ampla-samentul lucrărilor.
Planul de situaţie şi planul de încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic, vizate de
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

12
luni

Președinte,
ION CÎLEA
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 304 din 9 iunie 2010

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din .......Interval: 18 - 18
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

2

3

4

1
1

Valoare
-lei5

Administraţia Bazinală de Râmnicu Vâlcea judet Vâlcea, Extragere produse balastieră pe râul Bistriţa ,Zona
Apă Olt, prin împuternicit S.C. Str. Remus Bellu, Nr. 6
Frânceşti , localitatea Genuneni , Judeţul Vâlcea
Midoconstruct S.R.L.

42000,00
lei

Amplasament
6

Durată de
execuție
7

comuna Frânceşti, Sat
Genuneni, C.P. 247195

Observații
8

12
luni

Președinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 307 din 11 iunie 2010

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din .......Interval: 86 - 86
N
r.
crt.

Solicitant

1

2

1 Administraţia Bazinală
de
Apă
Olt,
prin
împuternicit S.C. Cris
Bul S.R.L.Frânceşti

Adresa
solicitant
3

Denumirea lucrării

Amplasament

4

5

Valabilit
ate
certificate
urbanism
6

Râmnicu Vâlcea
Decolmatare
prin comuna Frânceşti,
judet Vâlcea, Str. exploatare a nisipurilor şi Sat Coşani,
Remus Bellu,
pietrişurilor din perimetrul C.P. 247195
Nr. 6
Frânceşti a albiei minore a
pârâului Bistriţa, localitatea
Frânceşti,
sat
Coşani,
Judeţul Vâlcea

Președinte,
ION CÎLEA
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12
luni

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire
7
Protecția mediului ; - Aviz Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale - Aviz
de Gospodărire a Apelor Vâlcea - Aviz administrator Drum Judeţean 646 - Acord
notarial exprimat în formă autentică al deţinătorilor de teren, dacă la execuţia
lucrărilor se afectează proprietăţi private - Studiu tehnic zonal privind influenţa
exploatării asupra cursului de apă şi pe baza avizului şi autorizaţiei de
gospodărire a apelor. - Planul de situaţie şi planul de încadrare în teritoriu
întocmite pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 308 din 14 iunie 2010

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din .......Interval: 83 - 85
Nr
.
crt.
1

Solicitant
2

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

3

4

Stăneşti,
Sat
Extinderea
Stăneşti
judet sistemului de alimentare
Vâlcea,
cu
apă
în
satele
C.P. 247615
Cioponeşti şi Bărcăneşti
şi înfiinţare sistem de
alimentare cu apă în
satele Valea Lungă,
Stăneşti,
Cuculeşti,
Gârnicetu şi Suieşti, în
Comuna
Stăneşti,
Judeţul Vâlcea.

Valabilitate
Amplasament certificate
de urbanism
5
comuna Stăneşti,
Sat
Cioponeşti,
Bărcăneşti, Valea
Lungă,
Stăneşti,
Cuculeşti,
Gârnicetu
şi Suieşti

1

Comuna
Stăneşti prin
Michiu Ionel în
calitate
de
primar
al
comunei

2

Comuna
Stăneşti,
Stăneşti prin Sat
Stăneşti
Michiu Ionel în judet
Vâlcea,
calitate
de C.P. 247615
primar
al
comunei

Prima
sistemului
menajeră
colectare
epurare)
Stăneşti,
Vâlcea.

3

SC.COSMOTE
Bucureşti
ROMANIAN
judet
,
Str.
MOBILE
Nicolae
TELECOMUNI Titulescu
CATIONS
S.R.L.

,,Amplasare staţie fixă, comuna Lungeşti,
emisie-recepţie
în Sat Lungeşti
sistem
G.S.M.-turn
Cosmote" (construcţie
cu durata de existenţă
limitată conform contractului de locaţiune)

înfiinţare a
comuna
de canalizare Stăneşti
(reţea de
şi staţie de
în Comuna
Judeţul

6

Avize și acorduri
pentru autorizația de construire
7

24
luni

Alimentare cu apă ; Alimentare cu energie electrică ; Telefonizare ; Prevenirea și
stingerea incendiilor ; Sănătatea populației ; Protecția mediului ; - Aviz gospodărire a
apelor - Aviz OCPI pentru scoaterea terenului din circuitul agricol(gospodăria de apă) Aviz A.N.I.F. - Acord Direcţia Judeţeană de Control în Construcţii Vâlcea - Aviz
Inspectoratul de Stat în Construcţii conform cap. V- Metodologia emiterii avizului tehnic de
către ISC, aprobată prin Ordin comun al MDLPL-ISC nr. 726/2007, respectiv 549/2007,cu
modificările şi completările ulterioare -Acord administrator drum judeţean -Aviz
Inspectoratul Judeţean de Poliţie - Serviciul Circulaţie -Aviz S.C. "Conpet" SA Ploieşti Acord notarial al proprietarilor de teren, dacă prin lucrările propuse se afectează proprietăţi
private - Studiu geotehnic - Referat verificator proiect conform Legii 10/1995 - Plan de
încadrare în zonă şi plan de situaţie,pentru amplasarea reţelelor şi gospodăriei de apa,
întocmite conform Legii 50/1991, pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea

24
luni

Alimentare cu apă ; Alimentare cu energie electrică ; Telefonizare ; Sănătatea
populației ; Protecția mediului ; - Aviz gospodărire a apelor - Aviz OCPI pentru scoaterea
terenului din circuitul agricol(staţia de epurare) - Aviz A.N.I.F. - Acord Direcţia Judeţeană
de Control în Construcţii Vâlcea - Aviz Inspectoratul de Stat în Construcţii conform cap. VMetodologia emiterii avizului tehnic de către ISC, aprobată prin Ordin comun al MDLPLISC nr. 726/2007, respectiv 549/2007,cu modificările şi completările ulterioare -Acord
administrator drum judeţean -Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie - Serviciul Circulaţie Aviz S.C. "Conpet" SA Ploieşti -Acord notarial al proprietarilor de teren, dacă prin lucrările
propuse se afectează proprietăţi private - Studiu geotehnic - Referat verificator proiect
conform Legii 10/1995 - Plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie,pentru amplasarea
reţelelor şi staţiei de epurare, întocmite conform Legii 50/1991, pe suport topografic, vizate
de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

12
luni

Alimentare cu energie electrică ; Sănătatea populației ; Protecția mediului ; Aviz Stat
Major General M.Ap. Aviz Autoritatea Naţională pentru reglementare în Comunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română Aviz Oficiul de
Cadastru şi Publitate Imobiliară Vâlcea Aviz Administrator drum Contract de locaţiune şi
cesiune, inclusiv anexele (copii autentificate notarial) Acord proprietar de teren exprimat în
formă autentică pentru execuţia drumului de acces la amplasamentul staţiei de telefonie
Studiu Geotehnic verificat la cerinţa Af Referat verificator conform Legii nr.10/1995 Plan
de încadrare în zonă şi plan de situaţie intocmite pe suport topografic, vizate de Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

Președinte,

61

ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 312 din 15 iunie 2010

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din .......Interval: 87 - 92
Nr
.
crt.
1

Solicitant
2

Adresa
solicitant
3

Denumirea lucrării
4

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

5

S.C.
MHC
Mediaş judet
HOREZU S.R.L . Sibiu, Str. Aurel
prin împuternicit Vlaicu,
Toma
Lucian
Nr. 41
Cosmin

Construcţia unor unităţi de comuna
producţie
hidroenergetice Vaideeni,
MHC-uri pe cursurile râurilor Vaideeni
Luncavăţ şi Cerna , judeţul
Vâlcea, bazin Olt - MHC
Luncavăţ 1 -

2

S.C.
MHC
Mediaş judet
HOREZU S.R.L . Sibiu, Str. Aurel
prin împuternicit Vlaicu,
Toma
Lucian
Nr. 41
Cosmin

3

6

Avize și acorduri
pentru autorizația de construire
7

12
luni

Sănătatea populației ; Protecția mediului ; - Aviz de amplasament şi de gospodărire
a apelor - Aviz Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare - Aviz Direcţia Sivică
Vâlcea - Aviz Stat Major General M.Ap.N. - Acord administrator drum acces - Acord
CEZ Distribuţie - Plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie intocmite conform Legii
50/1991, pe suport topografic, vizate de OCPI Vâlcea - Referat verificator proiect,
conform Legii 10/1995 - Studiu geotehnic

Construcţia unor unit.de procomuna
ducţie hidroenergetice MHC- Vaideeni,
uri pe cursurile râurilor LunSat
cavăţ şi Cerna,jud Vâlcea, Vaideeni
bazin Olt - MHC Luncavăţ 2

12
luni

Sănătatea populației; Prot. mediului; - Aviz de amplasam. şi de gospodărire a apelor Aviz Insp. Terit. de Regim Silvic şi Vânăt - Aviz Direcţia Sivică Vâlcea - Aviz Stat Major
General M.Ap.N. - Acord administrator drum acces - Aviz CEZ Distribuţie - Plan de
încadrare în zonă şi plan de situaţie intocmite conf Legii 50/1991, pe suport topografic,
vizate de OCPI Vâlcea - Referat verificator proiect, confLegii 10/1995 - Studiu geotehnic

S.C.
MHC
Mediaş judet
HOREZU S.R.L . Sibiu, Str. Aurel
prin împuternicit Vlaicu,
Toma
Lucian
Nr. 41
Cosmin

Construcţia unor unit de
comuna
prod hidroenerg MHC-uri pe Vaideeni,
cursurile râurilor Luncavăţ şi
Sat
Cerna, judeţul Vâlcea, bazin Vaideeni
Olt - MHC Luncavăţ 3 -

12
luni

ănătatea pop; Prot mediului ; - Aviz de amplasam şi de gospodărire a apelor - Aviz Insp
Terit de Regim Silvic şi Vânăt - Aviz Direcţia Sivică Vâlcea - Aviz Stat Major General
M.Ap.N. - Acord administrator drum acces - Aviz CEZ Distribuţie - Plan de încadrare în
zonă şi plan de situaţie intocmite conform Legii 50/1991, pe suport topografic, vizate de
OCPI Vâlcea - Referat verificator proiect, conform Legii 10/1995 - Studiu geotehnic

4

S.C.
MHC
Mediaş judet
HOREZU S.R.L . Sibiu, Str. Aurel
prin împuternicit Vlaicu,
Toma
Lucian
Nr. 41
Cosmin

Construcţia unor unităţi comuna
de producţie hidroenergetice Vaideeni,
MHC-uri pe cursurile râurilor Sat Cerna
Luncavăţ şi Cerna , judeţul
Vâlcea, bazin Olt - MHC
Cerna 1-

12
luni

Sănătatea populației ; Protecția mediului ; - Aviz de amplasament şi de gospodărire
a apelor - Aviz Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare - Aviz Direcţia Sivică
Vâlcea - Aviz Stat Major General M.Ap.N. - Acord administrator drum acces - Aviz CEZ
Distribuţie - Plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie intocmite conform Legii
50/1991, pe suport topografic, vizate de OCPI Vâlcea - Referat verificator proiect,
conform Legii 10/1995 - Studiu geotehnic

5

S.C.
MHC
Mediaş judet
HOREZU S.R.L . Sibiu, Str. Aurel
prin împuternicit Vlaicu,
Toma
Lucian
Nr. 41
Cosmin

Construcţia unor unităţi de
comuna
producţie
hidroenergetice Vaideeni,
MHC-uri pe cursurile râurilor
Sat Cerna
Luncavăţ şi Cerna , judeţul
Vâlcea, bazin Olt - MHC
Cerna 2-

12
luni

Sănătatea populației ; Protecția mediului ; - Aviz de amplasament şi de gospodărire
a apelor - Aviz Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare - Aviz Direcţia Sivică
Vâlcea - Aviz Stat Major General M.Ap.N. - Acord administrator drum acces - Aviz CEZ
Distribuţie - Plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie intocmite conform Legii
50/1991, pe suport topografic, vizate de OCPI Vâlcea - Referat verificator proiect,
conform Legii 10/1995 - Studiu geotehnic

6

S.C.
MHC
Mediaş judet
HOREZU S.R.L . Sibiu, Str. Aurel
prin împuternicit Vlaicu
Toma
Lucian
Cosmin

Construcţia unor unităţi de
prod hidroenerg MHC-uri pe
cursurile râurilor Lunca-văţ
şi Cerna , judeţul Vâlcea,
bazin Olt - MHC Cerna 3-

12
luni

Sănătatea pop.; Prot mediului ; - Aviz de amplasam şi de gospodărire a apelor - Aviz
Insp Terit de Regim Silvic şi Vânăt - Aviz Direcţia Sivică Vâlcea - Aviz Stat Major
General M.Ap.N. - Acord administrator drum acces - Aviz CEZ Distribuţie - Plan de
încadrare în zonă şi plan de sit intocmite conf Legii 50/1991, pe suport topografic, vizate
de OCPI Vâlcea - Referat verificator proiect, conform Legii 10/1995 - Studiu geotehnic

1

Sat

comuna
Vaideeni,
Sat Cerna

62

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 313 din 17 iunie 2010

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din .......Interval: 93 - 93
Nr
.
Solicitant
crt.
1
1

Adresa
solicitant

2

Denumirea lucrării

Amplasament

4

5

3

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

Valabilitate
certificate
de urbanism
6

Consiliul
Râmnicu Vâlcea
Îmbunătăţirea
calităţii comuna Stoeneşti,
Judeţean
judet Vâlcea, C.P. mediului prin împădurirea Sat
Gruieri
şi
Vâlcea
240595, Str. General terenurilor agricole degradate Suseni
Praporgescu, Nr. 1
în Comuna Stoeneşti, Judeţul
Vâlcea.

24

7
Protecția mediului ; -Aviz Inspectoratul de Stat în Construcţii conform cap. VMetodologia emiterii avizului tehnic de către ISC, aprobată prin Ordin comun al
MDLPL-ISC nr. 726/2007, respectiv 549/2007,cu modificările şi completările
ulterioare -Aviz Stat Major General M.Ap.N. -Aviz de gospodărirea apelor -Aviz
ANIF R.A.-Sucursala Teritorială Dunăre-Olt, Unitatea de Administrare Vâlcea Studiu topografic - Referat verificator proiect, conform Legii 10/1995

Președinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 315 din 17 iunie 2010

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din .......Interval: 19 - 20
Nr
.
crt.
1

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

2

3

4

5

6

1

S.C. ORANGE ROMANIA
BUCUREŞTI judet , Sect.
AMPLASARE
STAŢIE
FIXĂ
S.A.prin S.C.CAMUSAT ROM 1, Str. LASCĂR CATARGIU, RECEPŢIE TELEFONIE MOBILĂ GSM
TELECOMUNICAŢII SRL
Nr. 51-53

2

Comuna
Dănicei
prin
Dănicei, Sat Bădeni judet Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local 2.027.300
Pirneci Dumitru în calitate de Vâlcea, C.P. 247130
DC181 Dănicei-Schei km 5+00-9+780,L=4780m, lei
primar
Comuna Dănicei, Judeţul Vâlcea
Președinte,
ION CÎLEA
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EMISIE-

50.000,00

comuna GHIOROIU

comuna
Dănicei,
Sat
Drăguleşti şi Dealu Scheiului

Durată
de
execuție
7
12
luni
36
luni

Observaț
ii
8

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr. 1 la Dispoziția Nr. 323 din 24 iunie 2010

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din .......Interval: 94 - 95
Nr.
Solicitant
crt.
1

Adresa
solicitant

2

Denumirea lucrării

3

4

Amplasament

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

Valabilitate
certificate
de urbanism

5

6

7

1

S.C.
OMV Drăgăşani
judet
Montare
conductă
comuna
PETROM S.A. Vâlcea,
amestec gaze, condens şi Valea
Mare,
GRUP
Str. Nucilor,
apă de la sonda 4500 Guşoieni
ZĂCĂMINTE
Nr. 18
Valea Mare la parc
MAMU
Mădulari
Prezentul
OTEŞTI
certificat de urbanism este
însoţit de anexele nr. 1- 2
care fac parte integrantă
din acesta

12
luni

Sănătatea populației ; Protecția mediului ; - Aviz Inspectoratul Judeţean de PoliţieServiciul Circulaţie - Aviz administrator drum judeţean şi drumuri de acces - Aviz
Inspectoratul Teritorial Regim Silvic şi Vânătoare - Direcţia Silvică Vâlcea - Aviz Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru scoaterea terenului din circuitul agricol Aviz OCPI pentru scoaterea terenului din circuitul agricol - Aviz Administr Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare - Aviz gospodărirea apelor dacă traseul conductei intersectează
cursuri de ape - Studiu geotehnic - Referat verificator conform Legii nr. 10/1995 - Planul de
situaţie şi planul de încadrare în zonă întocmite pe suport topografic,cu menţionarea
deţinătorilor de teren, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

2

CONSILIUL
JUDEŢEAN
VÂLCEA

Rm. Vâlcea judet
Modernizare DJ 677A
comuna
Vâlcea, Str. G-ral Creţeni ( DN 67B)- Şirineasa, Sat
Praporgescu,
Mreneşti-Izvoru-NemoiuŞirineasa
Nr. 1
Amărăşti-GlăvileCermegeşti-PesceanaŞirineasa (DJ677F), Km
31+307,46 - 34+332,46,
judeţul Vâlcea

24
luni

Prot mediului; - Aviz Insp de Stat în Constr conf cap. V- Metodologia emiterii avizului
tehnic de către ISC, aprobată prin Ordin comun al MDLPL-ISC nr. 726/2007, respectiv
549/2007,cu modificările şi completările ulterioare - Acord Direcţia Judeţeană de Control în
Construcţii Vâlcea - Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie - Serviciul Circulaţie - Aviz
Inspectoratul Teritorial Regim Silvic şi Vânătoare;Direcţia Silvică Vâlcea ( dacă se
afectează fondul forestier) - Aviz administrator cale ferată - Acord exprimat în formă
autentică al deţinătorilor de teren, dacă la executarea lucrărilor se afectează proprietăţi
private - Studiu geotehnic - Referat verificator conform Legii nr. 10/1995 - Planul de
situaţie şi planul de încadrare în zonă întocmite pe suport topografic, vizate de Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr. 2 la Dispoziția Nr. 323 din 24 iunie 2010

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din .......Interval: 21 - 22
Nr.
crt.
1
1

Solicitant
2

Adresa
solicitant
3

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

4

5

6

Com.
Slătioara
prin Slătioara,Sat Mogeşti
,,Canalizare şi epurare ape menajare, Comuna
Romcescu Cristian în Vâlcea,C.P. 247605
Slătioara Judeţul Vâlcea "

64

1.602.250

comuna Slătioara, Sat Mogeşti,
Milostea, Rugetu, C.P. 247605

Durată
de
execuție
7
24
luni

Observați
i
8

calitate de primar
2

Comuna
Făureşti
Făureşti,
Sat ,,Sistem integrat de alimentare cu apă potabilă şi
prin Ţîrvuică Ion în Găineşti
judet canalizare"
calitate de primar
Vâlcea, C.P. 247155

3.732.001,94

comuna
Făureşti,
Sat
Mileşti,Găineşti, Bungeţani,Făureşti,
Mărcuşu, C.P. 247155

24
luni

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 325 din 28 iunie 2010

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din .......Interval: 96 - 96
Nr.
crt.
1
1

Adresa
solicitant

Solicitant
2

Denumirea lucrării

Amplasament

4

5

3

Administraţia
RĂMNICU
Bazinală de Apă VÂLCEA
judet
Olt, prin împuternicit VÂLCEA,
Str.
S.C.TOTEM SRL
REMUS
BELLU,
Nr. 6

Valabilitate
certificate
de urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

6

DECOLMATARE
PRIN comuna MILCOIU, Sat
EXPLOATARE A NISIPURILOR ŞI CIUTEŞTI
PIETRIŞURILOR DIN PERIMETRUL
CIUTEŞTIALBIA
RÂULUI
TOPOLOG LOCALITATEA MILCOIU
JUDEŢUL VÂLCEA

12
luni

7
Protecția mediului ; - Aviz Agenţia Naţională pentru Resurse
Minerale - Aviz de Gospodărire a Apelor Vâlcea - Studiu tehnic
zonal privind influenţa exploatării asupra cursului de apă Planul de situaţie şi planul de încadrare în teritoriu întocmite pe
suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea - Deviz evaluare lucrări

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 326 din 28 iunie 2010

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ....... Interval: 97 - 97
Nr
.
crt.
1
1

Solicitant
2
Administraţia
Bazinală de Apă
Olt (prin împuternicit .C.REMSERVICE SRL)

Adresa
solicitant
3
RÂMNICU VÂLCEA
judet VÂLCEA, Str.
REMUS BELLU,
Nr. 6

Denumirea lucrării
4

Amplasament

Valabilitate
certificate
de urbanism

5

6

DECOLMATARE PRIN EXPLOAcomuna
TARE A NISIPURILOR ŞI PIETRI- LĂDEŞTI, Sat
ŞURILOR DIN PERIMETRUL PĂSCULEŞTI
LĂDEŞTI-PĂSCULŞEŞTI,A ALBIEI MINORE A PÂRÂULUI CERNA

12
luni

Președinte,
ION CÎLEA

65

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire
7
Protecția mediului ; - Aviz Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale Aviz de Gospodărire a Apelor Vâlcea -Aviz administrator drum de acces la
exploatare - Studiu tehnic zonal privind influenţa exploatării asupra cursului
de apă - Planul de situaţie şi planul de încadrare în teritoriu întocmite pe
suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Vâlcea - Deviz evaluare lucrări

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 333 din 30 iunie 2010

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din .......Interval: 98 - 98
Nr.
crt.
1
1

Solicitant
2

Adresa
solicitant
3

Denumirea
lucrării

Amplasament

4

5

Comuna
Voineasa, Sat
Dezvoltarea comuna
Voineasa prin Voineasa
judet Infrastructurii de Voineasa
Primar Dobrin Vâlcea,
C.P. Agrement
în
Gheorghe,
247750
Staţiunea
Turistică
VoineasaJudeţul Vâlcea

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

Valabilitate
certificate
de urbanism
6
24

7
Prevenirea și stingerea incendiilor ; Sănătatea populației ; Protecția mediului ; - Aviz
Inspectoratul de Stat în Construcţii conform cap.V - Metodologia emiterii avizului tehnic de către
ISC, aprobată prin Ordinul comun al MDRT - ISC nr. 726/2007 respectiv, nr. 549/2007. - Aviz
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - Aviz Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Aviz Stat Major Ministerul Apărării Naţionale - Aviz S.C. Hidroelectrica SA - Sucursala
Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea - Aviz S.C. CEZ Distribuţie SA Râmnicu Vâlcea - Aviz Direcţia
Regională de Drumuri şi Poduri Craiova - Aviz Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea - Aviz
Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Râmnicu Vâlcea - Aviz Inspectoratul
Judeţean de Poliţie - Serviciul circulaţie - Acordul proprietarilor în formă autentică dacă sunt
afectate alte proprietăţi. - Studiu geotehnic verificat la cerinţa Af. - Aviz Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea
Președinte,
ION CÎLEA
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