MONITORUL OFICIAL
AL
JUDEŢULUI VÂLCEA
(martie – aprilie)

2/2014

1

CUPRINS

Pag.

HOTĂRÂRI
HOTĂRÂREA nr. 19 din 28 martie 2014, privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiţii ale
Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii
şi suplimentare a numărului de posturi finanţate pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult ortodox din judeţul Vâlcea, pe
anul 2014
HOTĂRÂREA nr. 20 din 28 martie 2014, privind utilizarea unei sumei din excedentul bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare, pe anul 2014
HOTĂRÂREA nr. 21 din 28 martie 2014, privind completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.39 din 29 martie 2013
HOTĂRÂREA nr. 22 din 28 martie 2014, privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în baza cărora se evaluează în lei,
arenda exprimată în natură, pentru anul 2014
HOTĂRÂREA nr. 23 din 28 martie 2014, privind stabilirea preţului mediu la masa verde obţinută de pe pajişte, pentru anul 2014
HOTĂRÂREA nr. 24 din 28 martie 2014, privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public
Judeţean de Pază Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 25 din 28 martie 2014, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene ”Antim
Ivireanul” Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 26 din 28 martie 2014, privind modificarea denumirii Liceului Tehnologic Special nr.1 Bistriţa, comuna Costeşti,
judeţul Vâlcea în Şcoala Profesională Specială Bistriţa, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 27 din 28 martie 2014, privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie
1999, privind însuşire a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modificările ulterioare
HOTĂRÂREA nr. 28 din 28 martie 2014, privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate pe traseul 063 „Râmnicu Vâlcea – Galicea – Stoileşti (Geamăna)”, operatorului de transport rutier S.C.
MATDAN SERVICE S.R.L.
HOTĂRÂREA nr. 29 din 28 martie 2014, privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul ’’ Râmnicu Vâlcea – S.C. Vox Profile S.R.L.Mihăeşti ’’, operatorului de transport rutier
S.C. Antares Transport S.A.
HOTĂRÂREA nr. 30 din 28 martie 2014, privind modificarea Anexei nr.1 şi Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87
din 28 decembrie 2012,privind aprobarea Programului de transport public judeţean prin curse regulate,în judeţul Vâlcea, cu modificările
ulterioare
HOTĂRÂREA nr. 31 din 28 martie 2014, privind aprobarea arondării activităţilor de evidenţă a persoanelor din localităţile judeţului
Vâlcea la Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor
HOTĂRÂREA nr. 32 din 28 martie 2014, privind aprobarea proiectului „Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în
Regiunea Sud-Vest Oltenia”, precum şi a cheltuielilor legate de proiect
HOTĂRÂREA nr. 33 din 28 martie 2014, privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat judeţul Vâlcea în managementul şi implementarea proiectului „Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia”
HOTĂRÂREA nr. 34 din 28 martie 2014, privind modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Sud-Vest Oltenia
HOTĂRÂREA nr. 35 din 28 martie 2014, privind aprobarea „ACORDULUI DE COLABORARE privind implementarea serviciului de
®
orientare vocaţională VIA în cadrul centrelor care asigură servicii de tip rezidenţial din judeţul Vâlcea”
HOTĂRÂREA nr. 36 din 28 martie 2014, privind repartizarea unor sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit încasat la bugetul de
stat la nivelul judeţului Vâlcea, aflate în contul deschis pe seama Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea şi din sumele
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata
cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare
locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură, care necesită cofinanţare locală, unor unităţi administrativ-teritoriale, pe anul
2014 şi estimările pe anii 2015 - 2017
HOTĂRÂREA nr. 37 din 28 martie 2014, privind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumei de 9.540 mii lei, din taxa pe
valoarea adăugată,destinată finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale,pe anul 2014 şi estimarile pe anii 2015 - 2017
HOTĂRÂREA nr. 38 din 28 martie 2014, privind încetarea la cerere a mandatului domnului Popescu Victor George, reprezentant al
judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Expo Nord - Oltenia” S.A.
HOTĂRÂREA nr. 39 din 28 martie 2014, privind eliberarea din funcţie, la cerere, a doamnei Augustina-Sanda Constantinescu,
managerul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 40 din 28 martie 2014, privind numirea managerului interimar la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 41 din 28 martie 2014, privind desemnarea administratorilor propuşi de acţionarul Judeţul Vâlcea în Consiliul de
administraţie al Societăţii ’’Parc Ind Vâlcea’’ S.A. şi mandatarea reprezentanţilor judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor
la Societatea ’’Parc Ind Vâlcea’’ S.A. Vâlcea să aprobe numirea administratorilor societăţii
HOTĂRÂREA nr. 42 din 28 martie 2014, privind desemnarea administratorilor propuşi de judeţul Vâlcea în Consiliul de administraţie
Societăţii Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea şi mandatarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A. să aprobe numirea admistratorilor societăţii
HOTĂRÂREA nr. 43 din 28 martie 2014, privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unor spaţii în suprafaţa de 114,35 mp,
proprietate publică a judeţului Vâlcea, situate la parterul Policlinicii cu Plată Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian nr.138, municipiul
Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, în scopul desfăşurării unei activităţi medicale (litotritie extracorporeală)
HOTĂRÂREA nr. 44 din 28 martie 2014, privind concesionarea unui bun aflat în domeniul public al judeţului Vâlcea, Societăţii
Comerciale APAVIL S.A. Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 45 din 28 martie 2014, privind declararea de interes public judeţean a unui bun, precum şi darea lui în administrarea
Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti
HOTĂRÂREA nr. 46 din 28 martie 2014, privind declararea de interes public judeţean a unui bun şi darea lui în administrarea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 47 din 28 martie 2014, privind modificarea valorii de inventar a unor active fixe corporale de natura construcţiilor,care
aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, date în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 48 din 28 martie 2014, privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Ligii Naţionale a Luptătorilor din
Decembrie ’89 România, Filiala Vâlcea asupra unui spaţiu în suprafaţă de 20,32 mp, situat la etajul II în imobilul „Centrul Militar
Judeţean” din strada Maior V.Popescu nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 49 din 17 aprilie 2014, privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi contribuţiilor Consiliului Judeţean Vâlcea către Uniunea
Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Asociaţia de Dezvoltare
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Intercomunitară Sud-Vest Oltenia şi Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică pentru anul 2014
HOTĂRÂREA nr. 50 din 17 aprilie 2014, privind modificarea art. 2 şi a Anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 39
din 29 martie 2013, cu modificările ulterioare
HOTĂRÂREA nr. 51 din 17 aprilie 2014, privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiţii ale
Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, precum şi a Programului
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2014
HOTĂRÂREA nr. 52 din 17 aprilie 2014, privind aprobarea participării judeţului Vâlcea la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului
auto naţional”, pe anul 2014
HOTĂRÂREA nr. 53 din 17 aprilie 2014, privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Centrului de Asistență MedicoSocială Lădești
HOTĂRÂREA nr. 54 din 17 aprilie 2014, privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri şi darea în administrarea
Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 55 din 17 aprilie 2014, privind modificarea poziţiilor nr.002 şi 004 din Anexa nr.1, precum şi a aceloraşi poziţii din
Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, privind aprobarea Programului de transport public
judeţean prin curse regulate, în judeţul Vâlcea, cu modificările ulterioare
HOTĂRÂREA nr. 56 din 17 aprilie 2014, privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, faza “Documentaţie de avizare a
lucrărilor de intervenţii”,pentru obiectivul de investiţii „Întreţinere periodică pod pe DJ 703 M Perişani - Cornet,km.10+666”,judeţul Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 57 din 17 aprilie 2014, privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor a
S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, să aprobe majorarea capitalului social şi modificarea Actului Constitutiv al societăţii
DISPOZIŢII
DISPOZIŢIA nr. 76 din 4 martie 2014, privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui minorului SAFTA IONUŢ-ROBERT în
IONUŢ-BOGDAN
DISPOZIŢIA nr. 82 din 5 martie 2014, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei DEACONESCU
CAMELIA-CRISTIANA în DRĂGHICESCU
DISPOZIŢIA nr. 84 din 5 martie 2014, privind emiterea unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 88 din 7 martie 2014, privind schimbarea, pe cale administrativă,a prenumelui minorei ŞERBAN SIMONA în SIMONAMARIA
DISPOZIŢIA nr. 92 din 11 martie 2014, privind emiterea unei autorizaţii de construire în regim de urgenţă
DISPOZIŢIA nr. 93 din 12 martie 2014, privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui minorei MÎRZEA ANDREA
GABRIELA în ANDREEA-GABRIELA
DISPOZIŢIA nr. 94 din 12 martie 2014, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului MĂSLIN DĂNUŢALEXANDRU în SIMEANU
DISPOZIŢIA nr. 95 din 13 martie 2014, privind emiterea unei autorizaţii de construire şi a trei certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 97 din 14 martie 2014, privind prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire
DISPOZIŢIA nr. 98 din 14 martie 2014, privind emiterea unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 111 din 19 martie 2014, privind prelungirea valabilităţii a două autorizaţii de construire
DISPOZIŢIA nr. 115 din 21 martie 2014, privind emiterea unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 116 din 21 martie 2014, privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 28 martie
00
2014, ora 9
DISPOZIŢIA nr. 120 din 27 martie 2014, privind prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 125 din 1 aprilie 2014, privind emiterea a patru certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 128 din 3 aprilie 2014, privind emiterea unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 129 din 3 aprilie 2014, privind emiterea unei autorizaţii de construire şi a unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 134 din 11 aprilie 2014, privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 17 aprilie
00
2014, ora 9
DISPOZIŢIA nr. 137 din 15 aprilie 2014, privind emiterea a două autorizaţii de construire
DISPOZIŢIA nr. 146 din 17 aprilie 2014, privind emiterea unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 148 din 22 aprilie 2014, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei MĂNESCU
MARINA-PAULA în BÎRLAN
DISPOZIŢIA nr. 149 din 22 aprilie 2014, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului DUMITRESCU
IULIAN în DUMITRU
DISPOZIŢIA nr. 152 din 23 aprilie 2014, privind emiterea unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 153 din 23 aprilie 2014, privind emiterea unei autorizaţii de construire
DISPOZIŢIA nr. 154 din 23 aprilie 2014, privind prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire
DISPOZIŢIA nr. 157 din 25 aprilie 2014, privind emiterea unei autorizaţii de construire
DISPOZIŢIA nr. 162 din 28 aprilie 2014, privind emiterea unui certificat de urbanism
ANEXE
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a
Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi suplimentare a
numărului de posturi finanţate pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult ortodox din judeţul Vâlcea, pe anul 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2014, la care participă un număr de 22 consilieri judeţeni din
numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3796 din 13 martie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.3797 din 13 martie 2014, 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 ulterioare,
1
5
ale art.19, alin.(2) şi art.82 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare şi art.I, Capitolul IV şi art.17 , alin.(6)
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.27/2013, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2009, privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri
financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Lista obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2014,
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.11 din 7 februarie 2014, se modifică în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.90 din 7 martie 2014, emisă în conformitate cu prevederile art.82 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările
1
5
ulterioare şi ale art.I, Capitolul IV şi art.17 , alin.(6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.27/2013, pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene, potrivit Notificării
aferentă Cererii de plată nr.3, conform anexelor nr.1 şi 1a.
Art.2 (1) Se rectifică Bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2014, potrivit anexelor nr.2 şi 3.
(2) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2014, privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, potrivit art.2,
alin.(1) este prevăzută în anexele nr.3.1 – 3.6.
Art.3 (1) Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe
anul 2014, potrivit anexei nr.9.
(2) Se rectifică Lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, ale Consiliului
Judeţean Vâlcea, pe anul 2014, potrivit anexei nr.9a.
Art.4 Se rectifică Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2014,
potrivit anexelor nr.4, 4.1, 5, 6, 6.1, 7, 10 şi 10.1
Art.5 Se suplimentează numărul de posturi finanţate pentru personalul neclerical a
Art.6 Anexele nr.1, 1a, 2, 3 3.1 ngajat în unităţile de cult ortodox din judeţul Vâlcea, pe anul 2014, potrivit anexei nr.8.– 3.6., 4, 4.1, 5, 6, 6.1,
7, 8, 9, 9a 10 şi 10.1, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, precum şi
Şefului Administraţiei Judeţene 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 în temeiul art.45 alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001 republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de … voturi pentru, … voturi împotrivă şi … abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 19 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind utilizarea unei sumei din excedentul bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2014, la care participă un număr de 22 consilieri judeţeni, din
totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.2256 din 14 februarie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.2257 din 14 februarie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare şi cele ale pct.4,12 din
Normele privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013, din 17.12.2013, aprobate prin Ordinul comun al viceprim – ministrului, ministrul
finanţelor publice şi ministrului delegat pentru buget, nr.2020/2013;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Suma de 4.930.576,97 lei din excedentul bugetului local, se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul
2014, după cum urmează:
1. 2.059.939,31 lei, pentru proiectul „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”;
2. 390.024,18 lei, pentru proiectul „Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni”;
3. 26.291,51 lei, pentru proiectul „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică”;
4. 738.724,91 lei, 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”;
5. 265.474,07 lei, pentru proiectul „Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate în comuna Stoeneşti”;
4

6. 1.450.122,99 lei, pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare DJ 648 Ioneşti – Olanu – limita judeţului Olt, km.0+000 – 8+900 şi
construcţie două poduri din beton armat, judeţul Vâlcea”,
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice, precum şi Şefului
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit. “a”, coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările, cu un număr de 23 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. 20 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.39 din 29 martie 2013
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2014, la care participă un număr de 22 consilieri judeţeni, din
totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.1780 din 5 februarie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.1781 din 5 februarie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.63, alin.(1) şi alin.(10) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
Ţinând cont de Hotărârea emisă de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, nr.3433 din 21 ianuarie 2014;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.39 din 29 martie 2013, privind contractarea unei finanţări rambursabile interne
sub forma unei linii de credit, în sumă de 33.155.000 lei, pe termen de 12 luni, pentru realizarea unor investiţii de interes public judeţean cu
finanţare din fonduri externe nerambursabile şi din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, se completează şi va avea următorul cuprins:
„Art.2 (1) Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne sub forma unei linii de credit, în sumă de 9.505.000 lei, pe termen de 12
luni, pentru realizarea obiectivului de investiţii de interes public judeţean, „Reabilitare şi modernizare DJ 643 limită judeţ Olt - Laloşu - Făureşti –
Găneşti, km.52+400 - 78+490, cu finanţare integrală din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, prevăzut în anexa nr.2.
(2) Perioada de tragere a creditului este până la data de 30 noiembrie 2014.
(3) Rambursarea creditului se va face în perioada 1 ianuarie 2014 – 18 decembrie 2018.”
Art.II Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice,
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, precum şi CEC Bank – Sucursala Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit. “b”, coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 23 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. 21 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în baza cărora
se evaluează în lei, arenda exprimată în natură, pentru anul 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2014, la care participă un număr de 20 consilieri judeţeni, din
totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.449 din 14 ianuarie 2014;
Ţinând cont de adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.16.515/R din 30 decembrie 2013, prin care Direcţia pentru Agricultură
Vâlcea a transmis preţurile medii la produsele agricole, pentru anul 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.450 din 14 ianuarie 2014, 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 ulterioare,
2
coroborate cu cele ale art.62, alin.(1) şi (2 ) din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole, în baza cărora se evaluează în lei, arenda exprimată în natură, pentru anul 2014,
potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
pentru Agricultură Vâlcea, precum şi Administraţiei Judeţene 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. “c”, coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 21 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
5

Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 22 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind stabilirea preţului mediu la masa verde obţinută de pe pajişte, pentru anul 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2014, la care participă un număr de 20 consilieri judeţeni, din
totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.1088 din 19 februarie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.1089 din 19 februarie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.2457 din 18 februarie 2014, prin care Direcţia pentru Agricultură
Vâlcea a transmis preţul mediu de 60 lei/tonă de masă verde obţinută de pajişte;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare,
2
coroborate cu cele ale art.62, alin.(1) şi (2 ) din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului
funciar nr.18/1991, cu modificările ulterioare şi cele ale art.6, alin.(1), (2), (6) şi (7) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1064/2013;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se stabileşte preţul mediu de 60 lei/tonă la masa verde obţinută de pe pajiste, proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ –
teritoriale, care va sta la baza încheierii contractelor de închiriere/concesiune, în anul 2014.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
pentru Agricultură Vâlcea, precum şi Administraţiei Judeţene 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. “c”, coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 21 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. 23 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2014, la care participă un număr de 20 consilieri judeţeni, din
totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.1767 din 5 februarie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.1768 din 5 februarie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.549/R din 3 februarie 2014, prin care Serviciul Public Judeţean de
Pază Vâlcea a înaintat documentaţia pentru majorarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de pază;
În conformitate cu prevederile art.20 din Legea nr.371/2004, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu modificările
ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.871/2013, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi ale art.30 şi art.36 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.148 din 28 noiembrie 2013;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă tariful lunar pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea, în sumă de 1.742
lei/agent de securitate/lună, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data adoptării prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Horărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.147 din 23
decembrie 2010, privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice, precum şi
Serviciului Public Judeţean de Pază 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.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, cu un număr de 21 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. 24 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene ”Antim Ivireanul” Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2014, la care participă un număr de 20 consilieri judeţeni din
totalul de 32, în funcţie;
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Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 3461 din 07.03.2014.
Luând în considerare Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, înregistrat sub nr. 3462 din
07.03.2014, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(1), lit.a) şi alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, art. 6, alin.(4) teza a II-a, art.26, alin.(3), art. 4, alin.(2) din Anexa nr.I, Lit.L., precum şi cele ale Anexei nr. IV, Cap.II – Salarii
de bază în sistemul bibliotecilor publice din România, din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Bibliotecii Judeţene ”Antim Ivireanul” Vâlcea, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Pe data prezentei se abrogă art. 4 din Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 110/2013 privind reorganizarea aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Vâlcea şi a unor instituţii şi servicii publice de interes judeţean.
Art. 3. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, precum şi Bibliotecii Judeţene ”Antim Ivireanul” Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al
Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,
cu modificările ulterioare, cu un număr de 21 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 25 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea denumirii Liceului Tehnologic Special nr.1 Bistriţa, comuna Costeşti,
judeţul Vâlcea în Şcoala Profesională Specială Bistriţa, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2014, la care participă un număr de 21 consilieri judeţeni, din
totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.4084 din 19 martie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.4085 din 19 martie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Vâzând Hotărârea Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic Special nr.1 Bistriţa, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea privind schimbarea
denumirii unităţii şcolare, nr.522 din 28 februarie 2014, Nota de fundamentare privind schimbarea denumirii Liceului Tehnologic Special nr. 1
Bistriţa, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea în Şcoala Profesională Specială Bistriţa, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea, Hotărârea Consiliului de
Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea din data de 14 martie 2014, prin care se aprobă schimbarea denumirii unităţii de
învăţământ în Şcoala Profesională Specială Bistriţa, începând cu data de 1 septembrie 2014, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Costeşti nr.19
din 7 martie 2014, privind aprobarea avizului pentru modificarea denumirii din „Liceul Tehnologic Special nr.1”, satul Bistriţa, comuna Costeşti,
judeţul Vâlcea în „Scoala Profesională Specială Bistriţa”, precum şi Acordul Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, nr.46 din 6 martie 2014;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.’’d’’, alin.(5) lit.’’a’’ pct.1 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, ale art.12, alin.(6) din Legea educaţiei naţionale, nr.1/2011, cu modificările ulterioare, ale art.2, lit.”c” din Ordonanţa
Guvernului nr.63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările ulterioare şi cele ale Procedurii de atribuire a denumirilor
unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
nr.6564/2011, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se modifică denumirea Liceului Tehnologic Special nr.1 Bistriţa, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea în Şcoala Profesională Specială
Bistriţa, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice, precum şi
Liceului Tehnologic Special nr.1 Bistriţa, comuna Costeşti, 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 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,
cu modificările ulterioare, cu un număr de 22 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. 26 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie 1999, privind însuşire
a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modificările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2014, la care participă un număr de 21 consilieri judeţeni din
totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3206 din 4 martie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice,înregistrat la nr.3207 din 4 martie 2014, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.3, alin.(3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare şi cele ale pct.
X din Normele Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 548/1999;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
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Art. l Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103/1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
judeţului Vâlcea, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- poziţia nr. 449, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum Judeţean 703G Jiblea – Robaia - Limită judeţ Argeş”, coloana 4 va avea
următorul cuprins: “Tehnice: îmbrăcăminte: asfalt, pietruit; poduri b.a l=114,1 m (4 buc.); L=12653 m (l medie=13,84m), S=175108 mp; Adresa:
Jiblea – Robaia - Limită judeţ Argeş”;
- poziţia nr.453, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Drum judeţean 703N Berislăveşti - Releu Cozia”, coloana 4 va avea următorul cuprins:
“Tehnice: îmbrăcăminte: asfalt,pietruit,pământ; pod b.a. l=12 m (1 buc.); L=17742 m (l medie=8,98m), S=159298 mp; Adresa: Berislăveşti - Releu Cozia”.
Art. ll Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice şi Direcţiei
Generale Economice în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site – ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 22 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. 27 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate pe
traseul 063 „Râmnicu Vâlcea – Galicea – Stoileşti (Geamăna)”, operatorului de transport rutier S.C. MATDAN SERVICE S.R.L.
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2014, la care participă un număr de 21 consilieri judeţeni din
totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr.3140 din 3 martie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice înregistrat la nr.3141 din 3 martie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Văzând referatul Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii
regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu nr.2326 din 17 februarie 2014, privind atribuirea licenţelor de traseu operatorilor de transport rutier
declaraţi câştigători în data de 14 februarie 2014, în urma organizării licitaţiilor electronice la nivel naţional pentru efectuarea serviciilor de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate, pe perioada 2014 – 2019;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.’’d’’ şi alin.(5), lit.“a”, pct 14 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, coroborate cu cele ale art.16, alin.(1) şi art.17 alin.(1) lit.“p” din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu
modificările ulterioare şi cele ale art. 4 lit.”h”, art.15, art.19 şi art.23 din Normele aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei
Administrative nr.353/2007, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul 063 „Râmnicu
Vâlcea – Galicea – Stoileşti (Geamăna)”, operatorului de transport rutier S.C. MATDAN SERVICE S.R.L., pentru autovehiculul cu numărul de
înmatriculare VL-34-AZY, începând cu data adoptării prezentei hotărâri până la data de 30 iunie 2019.
Art.2 Licenţa de traseu şi caietul de sarcini se vor elibera de către A.R.R. – Agenţia Vâlcea, potrivit datelor prevăzute la art.1.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice, precum şi
Autorităţii Rutiere Române A.R.R. - Agenţia Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea, 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 ulterioare, cu un număr de 22 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. 28 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale,
pe traseul ’’ Râmnicu Vâlcea – S.C. Vox Profile S.R.L.Mihăeşti ’’, operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A.
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2014, la care participă un număr de 21 consilieri judeţeni din
totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr.3142 din 3 martie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice înregistrat la nr.3143 din 3 martie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Văzând adresa nr.1212 din 20.02.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.2231/R din 24 februarie 2014 prin care Autoritatea
Rutieră Română A.R.R.–Agenţia Vâlcea a comunicat Avizul favorabil pentru acordarea licenţei în trafic judeţean pentru transport de persoane prin
servicii regulate speciale, operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A. ;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’d’’ şi alin.5 lit. “a”, pct 14 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, coroborate cu cele ale art.5, art.16 alin.(1), art.17 alin.(1) lit.“p” din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu
1
modificările ulterioare, ale art.31 alin.(1 ) şi (2) – art.35 din Normele de aplicare a Legii nr.92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi
Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările ulterioare şi cu prevederile Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31.01.2008;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul
’’Râmnicu Vâlcea – S.C. Vox Profile S.R.L. Mihăeşti ’’, operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A., pentru autovehiculul cu număr
de înmatriculare VL-50-ANT, începând cu data adoptării prezentei hotărâri, până la data de 31 ianuarie 2015.
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Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzute la art.1, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, S.C.
Antares Transport S.A., precum şi Autorităţii Rutiere Române A.R.R.-Agenţia Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, 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 ulterioare, cu un număr de 22 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. 29 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei nr.1 şi Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012,
privind aprobarea Programului de transport public judeţean prin curse regulate, în judeţul Vâlcea, cu modificările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2014, la care participă un număr de 22 consilieri judeţeni, din
totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.1439 din 19 martie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.1450 din 19 martie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’d’’, alin.(5) lit.’’a’’ pct.13, pct.14, lit.’’c’’ şi art.104 alin.(6) lit.’’a’’ din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale art.16 alin.(1), alin.(4), art.17, alin.(1), lit.”c” din Legea serviciilor
de transport public local, nr.92/2007, cu modificările ulterioare şi cu cele ale art.4, lit.”e” şi art.17 lit.’’c’’, ’’d’’ şi „e” din Ordinul Ministrului Internelor şi
Reformei Administrative, nr.353/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, privind aprobarea Programului de transport public
judeţean prin curse regulate, în judeţul Vâlcea, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2 Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, privind aprobarea Programului de transport public
judeţean prin curse regulate, în judeţul Vâlcea, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.3 Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, precum şi
Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,
cu modificările ulterioare, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi o abţinere.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 30 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea arondării activităţilor de evidenţă a persoanelor din localităţile
judeţului Vâlcea la Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor
Consiliul Judeţean Vâlcea,întrunit în şedinţa din data 28 martie 2014,la care participă un număr de 22 consilieri judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.4029 din 18 martie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.4030 din 18 martie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.2, art.25 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările ulterioare, ale art. 91 alin.(1) lit.”d”, alin. (5) lit. „a” punctul 11 şi art. 104
alin. (1) lit. „e” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă arondarea activităţilor de evidenţă a persoanelor din localităţile judeţului Vâlcea la Serviciile Publice Comunitare Locale de
Evidenţă a Persoanelor, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Vâlcea şi Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor din 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 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,
cu modificările ulterioare, cu un număr de 23 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. 31 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în
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Regiunea Sud-Vest Oltenia”, precum şi a cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2014, la care participă un număr de 22 consilieri judeţeni din
numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 2.641 din 21.02.2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe înregistrat sub nr. 2642 din 21.02.2014, privind
aprobarea valorii proiectului „Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(1), lit. b), e), f), alin.(5), pct. 8 şi alin. (6), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001,
republicată, cu modificările ulterioare, ale art.44 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei
Guvernului nr. 64/ 2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă şi ale
Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de
intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă proiectul „Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia” în valoare de
6.339.200,00 lei, inclusiv TVA, care va fi depus pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii
de urgenţă”.
Art. 2. Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Vâlcea la proiectul „Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de
urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia” în sumă de 22.094,19 lei, ce reprezintă cota parte pentru cofinanţarea cheltuielilor eligibile.
Art. 3. Consiliul Judeţean Vâlcea se obligă să finanţeze cotă parte din toate costurile neeligibile şi conexe aferente proiectului mai sus
menţionat, după cum urmează:
 6.000,00 lei – cota parte la cheltuieli neeligibile, reprezentând cheltuielile cu taxele de înmatriculare;
 265.130,32 lei – cota parte din valoarea TVA, sumă ce va fi rambursată Consiliului Judeţean Vâlcea în conformitate cu prevederile legale
în vigoare.
Art. 4. Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura cota parte din sumele pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului sume care vor fi cheltuite în avans de către beneficiari până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management.
Art. 5. Sumele necesare cofinanţării, cheltuielilor neeligibile şi conexe vor fi asigurate din bugetul Judeţului Vâlcea pentru anii 2014 şi 2015.
Art.6. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei 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) coroborate cu ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 32 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat judeţul Vâlcea în managementul şi implementarea proiectului
„Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2014, la care participă un număr de 22 consilieri judeţeni din
numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 2.643 din 21.02.2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe înregistrat sub nr. 2.644 din 21.02.2014,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (6), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu
modificările ulterioare şi ale Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3 - „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”,
Domeniul major de intervenţie 3.3. - „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă activităţile ce vor fi realizate de judeţul Vâlcea în managementul şi implementarea proiectului „Optimizarea capacităţii de
intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, ce va fi înaintat spre finanţare de către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3 - „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul
major de intervenţie 3.3. - „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”, prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea în vederea aducerii la îndeplinire a 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), coroborate cu ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 33 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia
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Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2014, la care participă un număr de 21 consilieri judeţeni din
numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 2.645 din 21.02.2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe înregistrat sub nr. 2.646 din 21.02.2014,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 11, alin. (1) şi (2), art. 12 şi art. 13, art. 91 alin. (5), pct. 8, alin. (6) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/ 2001, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. VIII din Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia şi
ale art. 35, alin. (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, potrivit Actului Adiţional nr. 3,
prevăzut în Anexa nr. 1.
Art. 2. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia potrivit Actului Adiţional nr. 3, prevăzut în
Anexa nr. 2.
Art. 3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Ion CÎLEA, cetăţean român, reprezentantul Judeţului Vâlcea în
Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, să semneze în numele şi pe seama judeţului Vâlcea, Actul
Adiţional nr. 3 la Actul Constitutiv şi Actul Adiţional nr. 3 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, prevăzute în
Anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
Art.5. 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 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 ulterioare, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş ED I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 34 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea „ACORDULUI DE COLABORARE privind implementarea serviciului de orientare
®
vocaţională VIA în cadrul centrelor care asigură servicii de tip rezidenţial din judeţul Vâlcea”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2014, la care participă un număr de 19 consilieri judeţeni din
numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.2153 din 12 februarie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.2154 din 12 februarie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa nr. 285 din 31.01.2014 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea şi adresa nr. 3602 din 30.01.2014 a Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.91 alin. (1) lit. d), alin.(5), lit.”a” şi alin.(6) lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a
serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea
părinţilor săi;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
®

Art.1 Se aprobă „Acordul de colaborare privind implementarea serviciului de orientare vocaţională VIA în cadrul centrelor care asigură
servicii de tip rezidenţial din judeţul Vâlcea”, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea domnul Dr. Ing. Ion Cîlea, să semneze în numele şi pentru Consiliul
Judeţean Vâlcea, Acordul de colaborare prevăzut în anexă.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, S.C. PROFILES INTERNAŢIONAL S.R.L. Braşov, 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 ulterioare, cu un număr de 20 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

COTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 35 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind repartizarea unor sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul judeţului Vâlcea, aflate în
contul deschis pe seama Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital,
în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de
infrastructură, care necesită cofinanţare locală, unor unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015 - 2017
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2014 la care participă un număr de 22 consilieri judeţeni din
numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.3467 din 7 martie 2014;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.3468 din 7 martie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.33, alin.(3), lit.”b”, alin.(4), lit.„f” şi alin.(5) din Legea privind finanţele publice locale, nr.273/2006, cu
modificările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se repartizează pe unităţi administrativ – teritoriale sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul
judeţului Vâlcea, aflate în contul deschis pe seama Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea şi din sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de
capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de
infrastructură, care necesită cofinanţare locală, unor unităţi administrativ-teritoriale, pe anul 2014, potrivit anexei nr.1.
Art.2 Repartizarea sumelor pentru estimările pe anii 2015 – 2017, se face potrivit anexelor nr.2, 3 şi 4.
Art.3 Sumele rămase neutilizate la finele anului 2014 provenite din sursele menţionate la art.1 şi care se reflectă în excedentul bugetului local
vor fi utilizate în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
Art.4 Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Instituţiei
Prefectului - Judeţului Vâlcea, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene 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 ulterioare, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 36 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumei de 9.540 mii lei, din taxa pe valoarea adăugată,
destinată finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2014 şi estimarile pe anii 2015 - 2017
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2014 la care participă un număr de 22 consilieri judeţeni din
numărul totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3489 din 7 martie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.3490 din 7 martie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.4, lit.”c” din Legea bugetului de stat pe anul 2014, nr.356/2013 şi cele ale art.18 din Legea nr.273/2006,
privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se repartizează pe unităţi administrativ - teritoriale suma de 9.540 mii lei, din taxa pe valoarea adăugată, destinată finanţării cheltuielilor
privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2014 şi estimările pe anii 2015 – 2017, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Economice, Şefului Administraţiei
Judeţene 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 ulterioare, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 37 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind încetarea la cerere a mandatului domnului Popescu Victor George,
reprezentant al judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Expo Nord - Oltenia” S.A.
Consiliul Judeţean Vâlcea întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2014, la care participă un număr de 22 consilieri judeţeni din
totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.591 din 15 ianuarie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice înregistrat la nr.592 din 15 ianuarie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Ţinând cont de adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.16.546 din 23 decembrie 2013, prin care domnul Popescu Victor
George, consilier judeţean, a solicitat să se ia act de demisia sa din calitatea de reprezetant al judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor
la S.C. „Expo Nord - Oltenia” S.A.;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a”, alin.(2), lit.”d” şi art.92 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare şi ale art.9, lit.”a” din Contractul de mandat al reprezentanţilor judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.
„Expo Nord - Oltenia” S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.48 din 29 martie 2013;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Începând cu data de 23 decembrie 2013, se ia act de încetarea la cerere a mandatului domnului Popescu Victor George, reprezentant al
judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Expo Nord - Oltenia” S.A.
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Art.2. Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Tehnice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe, S.C. „Expo Nord – Oltenia” S.A., Consiliului Local
al Oraşului Călimăneşti, domnului Mierluş Florea, reprezentant al judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Expo Nord –
Oltenia” S.A., precum şi persoanei 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 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu
modificările ulterioare, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 38 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind eliberarea din funcţie, la cerere, a doamnei Augustina-Sanda Constantinescu,
managerul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2014, la care participă un număr de 22 consilieri judeţeni, din
totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.4230 din 20 martie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.4231 din 20 martie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Văzând cererea doamnei Augustina-Sanda Constantinescu, Manager al Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr.4.211 din 20 martie 2014;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’a’’ şi alin.(2), lit.”e” şi art.104, alin.(3) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, ale art.32 alin.(1) litera „e” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr.269/2009, cu modificările ulterioare şi ale art.56 din Legea bibliotecilor
nr.334/2002, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Începând cu data de 1 aprilie 2014, doamna Augustina-Sanda Constantinescu, se eliberează din funcţia de manager al Bibliotecii
Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea.
Art.2 Cu aceeaşi dată, încetează Contractul de management nr.1056/154 din 28 ianuarie 2013, cu modificările ulterioare.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcţionale din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, precum şi doamnei Augustina-Sanda
Constantinescu, 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 ulterioare, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 39 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind numirea managerului interimar la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2014, la care participă un număr de 22 consilieri judeţeni, din
totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.4236 din 20 martie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.4237 din 20 martie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’a’’ şi alin.(2), lit.”e” şi art.104, alin.(3) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările ulterioare, ale art.33 coroborate cu ale 34 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr.269/2009, cu modificările ulterioare şi ale art.56 din Legea bibliotecilor
nr.334/2002, republicată, cu modificările 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) Domnul Remus Grigorescu, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe economice, se numeşte în funcţia de manager interimar la
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, începând cu data de 1 aprilie 2014.
(2) În maximum 120 de zile calendaristice de la desemnarea managerului interimar se va organiza un nou concurs de management, în
conformitate cu prevederile art.4 şi 33 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de
cultură, aprobată prin Legea nr.269/2009, cu modificările ulterioare.
Art.2 Remuneraţia managerului interimar se stabileşte în sumă de 3.594 lei.
Art.3 Conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de management.
Art.4 (1) Pe durata interimatului, managerul interimar are dreptul să efectueze toate actele de gestiune curentă.
(2) Angajarea altor cheltuieli decât cele de gestiune curentă se poate face cu aprobarea expresă a ordonatorului principal de credite.
Art.5 Se împuterniceşte domnul Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, să negocieze şi să încheie Contractul de management al
domnului Remus Grigorescu, pentru perioada asigurării interimatului, în care se vor prevedea expres atribuţiile şi limitele de competenţă.
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Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcţionale din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, precumpersoanei prevăzute la art.1, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al
Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(5) coroborate cu ale art.98 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 1 abţinere.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 40 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea administratorilor propuşi de acţionarul Judeţul Vâlcea în Consiliul de administraţie al
Societăţii ’’Parc Ind Vâlcea’’ S.A. şi mandatarea reprezentanţilor judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor
la Societatea ’’Parc Ind Vâlcea’’ S.A. Vâlcea să aprobe numirea administratorilor societăţii
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2014, la care participă un număr de 22 consilieri judeţeni din
totalul de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.4141 din 19 martie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.4142 din 19 martie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Văzând Raportul final al procedurii de selecţie/evaluare a candidaţilor pentru posturile de membri ai Consiliului de administraţie al Societăţii ’’
Parc Ind Vâlcea’’ S.A., întocmit de Comisia de selecţie/evaluare numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr.9 din 15
ianuarie 2014 şi înregistrat sub nr.4108 din 19 martie 2014;
În conformitate cu prevederile art.3 pct.2 lit.b) şi art.29 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, nr.109/2011, cu modificările ulterioare, potrivit cărora ’’ membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea
generală a acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor ’’, ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.167 din
23 decembrie 2013, privind declanşarea procedurii de selecţie a candidaţilor ce urmează a fi propuşi pentru funcţiile de membri ai Consiliului de
Administraţie al Societăţii ‘’ Parc Ind Vâlcea ’’ S.A., ale art.19 alin. (5) lit.b) şi alin.(11) din Actul Constitutiv al Societăţii ’’Parc Ind Vâlcea ’’ S.A.,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.35 din 28 februarie 2013 şi cu prevederile art.2 pct.2.1 lit.b) coroborate cu ale art.3 din
Contractele de mandat al reprezentanţilor judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ’’Parc Ind Vâlcea’’ S.A., aprobate prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.36 din 28.02.2013;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se propun, din partea acţionarului Judeţul Vâlcea, pentru 3 funcţii de membri ai Consiliului de Administraţie al Societăţii ’’Parc Ind
Vâlcea’’ S.A., următorii:
1. Lăpădat Constantin, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri
2. Popa Marius–Mihail, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri
3.Cloşcaru Octavian, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri
Art.2 Se mandatează reprezentanţii judeţului Vâlcea să aprobe în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ’’Parc Ind Vâlcea’’ S.A.
numirea administratorilor Societăţii ’’Parc Ind Vâlcea ’’ S.A.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Tehnice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe, Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,
reprezentanţilor judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ’’Parc Ind Vâlcea’’ S.A., 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.45 alin.(5) coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 41 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea administratorilor propuşi de Judeţul Vâlcea în Consiliul de administraţie al Societăţii Centrul de Afaceri
Flandra - Vâlcea şi mandatarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea
Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A. să aprobe numirea admistratorilor societăţii
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2014, la care participă un număr de 22 consilieri judeţeni din
totalul de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.15814 din 10 decembrie 2013;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub nr.15815 din 10 decembrie 2013,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Adresa Comisiei de selecţie a administratorilor pentru Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea şi Raportul final al concursului
pentru ocuparea a 5 posturi de membri în Consiliul de administraţie al Societăţii Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A., organizat în intervalul
14.10.2013 - 20.11.2013, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.15397 din 02.12.2013;
În conformitate cu prevederile art.29 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,
nr.109/2011, cu modificările ulterioare, potrivit cărora ’’membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la
propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor ’’, ale art.17 alin.(2) lit.’’c’’, art.19 şi art.33 alin.(3) din Actul Constitutiv al
Societăţii Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A. şi ale art.2 pct.2.1 lit.c) şi art.3 din Contractul de mandat al reprezentantului judeţului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Centrul de afaceri Flandra-Vâlcea S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.117
din 31 iulie 2013 ;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
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Art.1 Se propun, din partea acţionarului Judeţul Vâlcea, pentru 2 funcţii de membri ai Consiliului de Administraţie al Societăţii Centrul de
Afaceri Flandra-Vâlcea S.A., următorii:
1.Corina-Vasilica Andreescu, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri
2.Ion Cherăscu, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri
Art.2 Se mandatează reprezentantul judeţului Vâlcea să aprobe în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Centrul de Afaceri FlandraVâlcea S.A., numirea administratorilor societăţii .
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Societăţii Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea Râmnicu Vâlcea S.A., domnului Nicu Spiridon, reprezentantul judeţului
Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Centrul de Afaceri-Flandra S.A., 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.45 alin.(5) coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 42 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unor spaţii în suprafaţa de 114,35 mp, proprietate publică a judeţului Vâlcea,
situate la parterul Policlinicii cu Plată Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian nr.138, municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea,
în scopul desfăşurării unei activităţi medicale (litotritie extracorporeală)
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2014, la care participă un număr de 22 consilieri judeţeni din
numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3668 din 12 martie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.3369 din 12 martie 2013, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(4), lit.„a” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare,
ale art.15 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare, ale art.3, art.5, lit.”b”, art.10, alin.(1) şi art.12,
alin.(1) şi (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu
modificările ulterioare şi ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006, privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.168/2007;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Studiul de oportunitate, prevăzut în anexa nr.1, referitor la concesionarea prin licitaţie publică a unor spaţii în suprafaţa de
114,35 mp, proprietate publică a judeţului Vâlcea, situate la parterul Policlinicii cu Plată Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian nr.138, municipiul
Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea.
Art.2 (1) Se aprobă concesionarea, pe o perioadă de 15 ani, a bunurilor prevăzute la art.1, în scopul desfăşurării unei activităţi medicale
(litotritie extracorporeală).
(2) Concesionarea spaţiilor se face prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii, în baza caietului de sarcini al concesiunii, prevăzut în
anexa nr.2, precum şi a documentaţiei de atribuire, prevăzută în anexa nr.3.
Art.3 Anexele nr.1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale
Economice, precum şi Policlinicii cu Plată Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1), coroborate cu cele ale art.45, alin.(3) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 23 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. 43 din 28 martie 2014

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind concesionarea unui bun aflat în domeniul public al judeţului Vâlcea, Societăţii Comerciale APAVIL S.A. Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea,întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2014,la care participă un număr de 22 consilieri judeţeni,din 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3821 din 13 martie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice,înregistrat la nr.3822 din 13 martie 2014,precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.123, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare şi ale
art. (5) şi art.59, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publică, cu modificările ulterioare, art.871, art.872 şi art.873 din Codul Civil;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă concesionarea bunului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe o perioadă de 19 ani Societăţii
Comerciale APAVIL S.A. Vâlcea.
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Art. 2 Pe data prezentei se modifică în mod corespunzător Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.22 din 28 februarie 2011,
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.201 din 19 decembrie 2007, privind asocierea judeţului Vâlcea cu
municipiile,oraşele şi unele comune din judeţul Vâlcea,în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA” Vâlcea,cu modificările ulterioare.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale
Economice, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA” Vâlcea precum şi S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 23 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. 44 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind declararea de interes public judeţean a unui bun, precum şi darea lui în administrarea Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 28 martie 2014, la care participă un număr de 21 consilieri judeţeni, din
numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3823 din 13 martie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.3824 din 13 martie 2014, precum şi avizele comisiilor de
specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”c” şi alin.(4) lit. ’’a’’, coroborate cu cele ale art.123, alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, ale art.3, alin.(3) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, republicată,
cu modificările ulterioare şi ale art.554, art.861 alin.(3), art.867 - 870 din Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se declară de interes public judeţean bunul „centrală termică”, ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se dă în administrarea Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti bunul prevăzut la art.1.
Art.3.(1) Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti va folosi bunul dat în administrare, în următoarele condiţii:
1. Să păstreze destinaţia iniţială a acestuia;
2. Să nu închirieze bunul unor terţe persoane;
3. Să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi de permanenţă a bunului care face obiectul dării în administrare;
4. Să restituie bunul, la data încetării dreptului de administrare, în deplină proprietate, liber de orice sarcini;
5. Să respecte condiţiile impuse de natura bunului;
6. Să răspundă de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act de transmitere.
(2) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească şi să dispună de bun în condiţiile actului de dare în administrare.
Art.4.(1) Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate sau prin actul de revocare, care poate fi adoptat de
Consiliul Judeţean Vâlcea, în situaţiile în care:
1.
Titularul dreptului de administrare nu respectă una din condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre;
2. Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti renunţă la bunul dat în administrare;
3. Intervine dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunului dat în administrare;
4. Interesul public o impune;
5. Intervin alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.
(2) Administratorul este răspunzător de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act de dare în
administrare.
Art.5 Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti.
Art. 6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale
Economice, precum şi Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, 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 ulterioare, cu un număr de 22 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. 45 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind declararea de interes public judeţean a unui bun şi darea lui în administrarea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea,întrunit în şedinţa din data 28 martie 2014,la care participă un număr de 21 consilieri judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.1710 din 13 martie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.1711 din 13 martie, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(4), lit.”a” şi art.123 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, ale art.3 alin.(3) din Legea privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare şi cele ale art. 554, art.867 alin.(1) şi
(2), art. 868 alin.(1) şi (2) din Codul Civil;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se declară de interes public judeţean bunul ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
16

Art.2 Bunul prevăzut la art.1 se dă în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.
Art.3 (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, va folosi bunul dat în administrare, în următoarele condiţii:
1. să păstreze destinaţia iniţială a acestuia;
2. să nu închirieze bunul unor terţe persoane;
3. Să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi de permanenţă a bunului care face obiectul dării în administrare ;
4. să respecte prescripţiile, normativele tehnice şi reglementările în vigoare la proiectarea, respectiv la executarea lucrărilor de orice natură
care se realizează la acest bun, precum şi la recepţionarea acestora;
5. să respecte condiţiile impuse de natura bunului (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, condiţii
privind folosirea şi conservarea patrimoniului );
6. să efectueze la timp lucrările de întreţinere şi reparaţii;
7. să folosească bunul, conform instrucţiunilor de exploatare;
8. să restituie bunul în deplină proprietate, liber de orice sarcini, inclusiv investiţiile realizate ulterior, precum şi toate documentaţiile tehnice
referitoare la acesta;
9. să răspundă de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act de transmitere.
(2) Titularul dreptului de administrare poate să posede,să folosească şi să dispună de acest bun în condiţiile actului de transmitere în administrare.
Art.4 Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare care poate fi adoptat de
Consiliul Judeţean Vâlcea, în următoarele situaţii:
1. în cazul în care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea nu respectă una din condiţiile impuse prin actul de transmitere;
2. dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunului dat în administrare;
3. renunţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea la administrarea bunului;
4. în cazul în care interesul naţional sau local o impune;
5. alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.
Art.5 Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.
Art.6 Predarea-preluarea bunului, care face obiectul dării în administrare, se va face în termen de 30 zile, pe bază de protocol încheiat între
Consiliul Judeţean Vâlcea şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.
Art.7 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale
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.45 alin.(3,) coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 22 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. 46 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea valorii de inventar a unor active fixe corporale de natura construcţiilor, care aparţin domeniului public al
judeţului Vâlcea, date în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea,întrunit în şedinţa din data martie 2014,la care participă un număr de 21 consilieri judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.4037 din 18 martie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice,înregistrat la nr.4047 din 18 martie,precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”c” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare,
ale art.6 alin. (1) şi (2) din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările ulterioare, ale art.1 alin.(2) şi art.2 alin.(1) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.37/2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991, art.107 din Ordinul Ministrului Finanţelor
nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementările contabile conforme cu directivele europene;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor active fixe corporale de natura construcţiilor, care aparţin domeniului public al judeţului
Vâlcea, date în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, potrivit anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data prezentei se modifică corespunzător Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie 1999, referitoare
la însuşirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Vâlcea, cu modificările ulterioare.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale
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.45 alin.(3,) coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 47 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Ligii Naţionale a Luptătorilor din Decembrie ’89 România,
Filiala Vâlcea asupra unui spaţiu în suprafaţă de 20,32 mp, situat la etajul II în imobilul „Centrul Militar Judeţean”
din strada Maior V.Popescu nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2014, la care participă un număr de 21 consilieri judeţeni, din
totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.4147 din 19 martie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice,înregistrat la nr.4148 din 19 martie 2014,precum şi avizele comisiilor de specialitate;
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Văzând adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.4097 din 19 martie 2014, prin care Liga Naţională a Luptătorilor din Decembrie
’89 România, Filiala Vâlcea solicită încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra spaţiului în suprafaţă de 20,32 mp, situat la etajul II în imobilul
„Centrul Militar Judeţean” din strada Maior V.Popescu nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”c” şi art.124 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
ulterioare şi ale art.869 din Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se revocă dreptul de folosinţă gratuită al Ligii Naţionale a Luptătorilor din Decembrie ’89 România, Filiala Vâlcea asupra unui spaţiu în
suprafaţă de 20,32 mp, situat la etajul II în imobilul „Centrul Militar Judeţean” din strada Maior V.Popescu nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care
aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea,ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Preluarea spaţiului prevăzut la art.1 se va face pe bază de proces – verbal încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea si Liga Naţională a
Luptătorilor din Decembrie ’89 România, Filiala Vâlcea, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale
Economice, precum şi Ligii Naţionale a Luptătorilor din Decembrie ’89 România, Filiala 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.98, coroborate cu cele ale art.45, alin.(3) din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 22 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. 48 din 28 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi contribuţiilor Consiliului Judeţean Vâlcea către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene
din România, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Sud-Vest Oltenia şi Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică pentru anul 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 aprilie 2014, 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. 4310 din 21 martie 2014, prin care se
propune aprobarea plăţii cotizaţiilor şi contribuţiilor datorate de Consiliul Judeţeam Vâlcea în anul 2014 către Uniunea Naţională a Consiliilor
Judeţene din România, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia şi
Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr. 4311 din 21 martie 2014 şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile:
• art. 35 alin. (3) şi (4) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/ 2006, cu modificările ulterioare;
• art. 7 alin. (3) şi (4) şi art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 315/ 2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările ulterioare;
• art. 11 alin. (1) şi (2) şi art. 12 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările ulterioare;
• art.20 din Legea nr. 218/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările ulterioare, art. 34 şi 35 din Statutul
Asociaţiei Naţionale a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică;
• art. 46 alin.(1) lit.a) din Ordonan a Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările ulterioare;
• art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.121/1998 privind aprobarea includerii judeţului Vâlcea în Regiunea de Dezvoltare
Sud-Vest Oltenia, alături de judeţele Olt, Dolj, Mehedinţi şi Gorj şi Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 2/
26.02.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia pentru anul 2014;
• art. 6 lit. a) şi art. 10 lit. g) din Statutul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România;
• art.7 lit.a) şi art. 11 lit.b) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia;
• art.1 şi 2 din Hotărârea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea nr. 16/ 23.12.2013;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă plata unor cotizaţii şi contribuţii datorate de Consiliul Judeţean Vâlcea, pentru anul 2014, după cum urmează:
1. suma de 66.308,22 lei către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;
2. suma de 605.358 lei către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia;
3. suma de 5.000 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia;
4. suma de 5.000 lei către Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică.
Art. 2. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest
Oltenia, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia şi Asociaţiei Naţionale a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică 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 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. 49 din 17 aprilie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea art. 2 şi a Anexei nr. 2 din Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 39 din 29 martie 2013, cu modificările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 aprilie 2014, 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.5418 din 11 aprilie 2014;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.5419 din 11 aprilie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.63, alin.(1) şi alin.(10) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, ale
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013, pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările ulterioare şi ale art.3,
alin.(4) din Normele privind autorizarea contractării sau garantării de finanţări rambursabile de către unităţile administrativ-teritoriale, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr.9/2007, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.39 din 29 martie 2013, privind contractarea unei finanţări rambursabile interne
sub forma unei linii de credit, în sumă de 33.155.000 lei, pe termen de 12 luni, pentru realizarea unor investiţii de interes public judeţean cu
finanţare din fonduri externe nerambursabile şi din bugetul propriu al judeţului Vâlcea,cu modificările ulterioare,se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.2 (1) Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne sub forma unei linii de credit, în sumă de 9.505.000 lei, pe termen de 12
luni, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public judeţean, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Perioada de tragere a creditului este până la data de 30 noiembrie 2014.
(3) Rambursarea creditului se va face în perioada 1 ianuarie 2014 – 18 decembrie 2018.”
Art.II Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.39 din 29 martie 2013, cu modificările ulterioare, se înlocuieşte cu anexa la
prezenta hotărâre.
Art.III Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice, precum şi
Administraţiei Judeţene 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. “b”, coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările 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. 50 din 17 aprilie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea,
a Bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, precum şi a Programului lucrărilor
de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 aprilie 2014, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni din
numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.5466 din 11 aprilie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.5467 din 11 aprilie 2014, 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 ulterioare,
1
5
ale art.19, alin.(2) şi art.82 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare şi art.I, Capitolul IV şi art.17 , alin.(6)
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.27/2013, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2009, privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri
financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se validează Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr.132 din 10 aprilie 2014, privind rectificarea bugetului propriu al
judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2014, potrivit anexelor nr.1, 2, 3 şi 3a.
Art.2 (1) Se rectifică Bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2014, potrivit anexelor nr.7, 7.1, 7.1.1 şi 7.1.2.
(2) Suma de 10,0 mii lei se acordă elevului Ioan Laurenţiu Ploscaru, pentru pregătirea şi participarea la concursul internaţional de matematică
organizat în perioada 2 – 7 mai 2014 în Bulgaria.
Art.3 (1) Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe
anul 2014, potrivit anexei nr.4.
(2) Se rectifică Lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, ale Consiliului
Judeţean Vâlcea, pe anul 2014, potrivit anexei nr.4a.
Art.4 Se rectifică Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, potrivit anexelor nr.5 - 5.1.
Art.5 Se rectifică Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2014, potrivit anexelor nr.6, 6.1 – 6.8.
Art.6 Anexele nr.1, 2, 3, 3a 4, 4a, 5, 5.1, 6, 6.1 – 6.8, 7, 7.1, 7.1.1 şi 7.1.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, precum şi
Şefului Administraţiei Judeţene 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 în temeiul art.45 alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001 republicată, cu modificările 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. 51 din 17 aprilie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării judeţului Vâlcea la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”, pe anul 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 aprilie 2014 la care participă un număr de 28 consilieri judeţeni din
numărul total de 32 în funcţie;
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Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.5173 din 7 aprilie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.5174 din 7 aprilie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.24, alin.(3), lit.”e” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2009, cu privire la rectificarea bugetară pe
anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare şi cele ale Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a
înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice nr.364/2014, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă participarea judeţului Vâlcea la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”, pe anul 2014, care are ca scop
achiziţionarea unui autovehicul nou, mai puţin poluant, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat.
Art.2 Se dă acordul cu privire la casarea unui autovehicul uzat, ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre,precum şi pentru achiziţionarea unui autovehicul nou prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”.
Art.3 Finanţarea solicitată (prima de casare), în sumă de 6.500 lei, reprezentând contravaloarea tichetului valoric, se suportă de către
Administraţia Fondului pentru Mediu din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice,prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”.
Art.4 Diferenţa până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autoturismului nou se va face din bugetul propriu al judeţului Vâlcea.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale 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 ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 52 din 17 aprilie 2014
Anexa
la H.C.J.Vâlcea nr. 52 din 17 aprilie 2014
Datele de identificare ale autovehiculului uzat care urmează să fie casat prin
„Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”, pe anul 2014
Nr.
crt.

Tipul
autovehiculului

Marca

Numărul de
înmatriculare

Anul
fabricaţiei

Data
înmatriculării

Anul primei
înmatriculări în
România

Numărul şi seria
certificatului de
înmatriculare

Numărul
de
inventar

1

Autoturism

DAEWOO
NUBIRA II

VL – 05 - JUD

2006

20.03.2006

2006

UU6JF69616D007877

300509

PREŞEDINTE
ION CÎLEA
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Centrului de Asistență Medico-Socială Lădești
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 aprilie 2014, 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. 5411 din 11 aprilie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, înregistrat sub nr. 5412 din 11 aprilie
2014, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă organigrama Centrului de Asistență Medico-Socială Lădești, potrivit anexei nr. 1.
Art. 2. Se aprobă statul de funcții al Centrului de Asistență Medico-Socială Lădești, potrivit anexei nr. 2.
Art. 3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Pe data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 11 din 31.01.2012, privind aprobarea
organigramei și statului de funcții ale Centrului de Asistență Medico-Socială Lădești.
Art. 5. Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, precum şi Centrului de Asistență Medico-Socială Lădești, 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 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 17 aprilie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri şi darea în
administrarea Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 17 aprilie 2014, la care participă un număr de 31 consilieri judeţeni;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3819 din 13 martie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice,înregistrat la nr.3820 din 13 martie 2014,precum şi avizele comisiilor de specialitate;
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În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”c” şi alin.(4) lit. ’’a’’, coroborate cu cele ale art.123, alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, ale art.3, alin.(3) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, republicată,
cu modificările ulterioare şi ale art.554, art.861 alin.(3), art.867 - 870 din Codul civil, republicat, cu modificările 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 bunurile, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Se dau în administrarea Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea bunurile prevăzute la art.1.
Art.3.(1) Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea va folosi bunurile date în administrare, în următoarele condiţii:
1. Să păstreze destinaţia iniţială a acestora;
2. Să nu închirieze bunurile unor terţe persoane;
3. Să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi de permanenţă a bunurilor care fac obiectul dării în administrare;
4. Să restituie bunurile, la data încetării dreptului de administrare, în deplină proprietate, libere de orice sarcini;
5. Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului,
condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului);
6. Să răspundă de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act de transmitere.
(2) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească şi să dispună de bunuri în condiţiile actului de dare în administrare.
Art.4.(1) Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate sau prin actul de revocare, care poate fi adoptat de
Consiliul Judeţean Vâlcea, în situaţiile în care:
1. Titularul dreptului de administrare nu respectă una din condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre;
2. Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea renunţă la bunurile date în administrare;
3. Intervine dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunurilor date în administrare;
4. Interesul public o impune;
5. Intervin alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.
(2) Administratorul este răspunzător de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act de dare în administrare.
Art.5 Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale
Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, precum şi Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” 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 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. 54 din 17 aprilie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea poziţiilor nr.002 şi 004 din Anexa nr.1, precum şi a aceloraşi poziţii din Anexa nr.2 la
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, privind aprobarea Programului
de transport public judeţean prin curse regulate, în judeţul Vâlcea, cu modificările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 aprilie 2014, 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.5387 din 10 aprilie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.5389 din 10 aprilie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.’’d’’, alin.(5), lit.’’a’’, pct.13, pct.14, lit.’’c’’ şi art.104, alin.(6), lit.’’a’’ din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale art.16, alin.(1), art.17, alin.(1), lit.”b” şi lit.”c” din Legea
serviciilor de transport public local, nr.92/2007, cu modificările ulterioare şi cu cele ale art.4, lit.”e” şi art.17, lit.”a” din Ordinul Ministrului Internelor şi
Reformei Administrative,nr.353/2007,pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007,cu modificările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă modificarea poziţiilor nr.002 şi 004 din Anexa nr.1, precum şi a aceloraşi poziţii din Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, privind aprobarea Programului de transport public judeţean prin curse regulate, în judeţul Vâlcea,
cu modificările ulterioare, potrivit anexelor nr.1 şi 2.
Art.2 Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, precum şi
Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,
cu modificările 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 17 aprilie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, faza “Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii”,
pentru obiectivul de investiţii „Întreţinere periodică pod pe DJ 703 M Perişani – Cornet, km.10+666”, judeţul Vâlcea
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Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 aprilie 2014, 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.5327 din 10 aprilie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.5328 din 10 aprilie 2014, precum şi avizele comisiilor de
specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit. ”f” şi art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
ulterioare, coroborate cu cele ale art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico - economică, faza “Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii”, pentru obiectivul de investiţii
„Întreţinere periodică pod pe DJ 703 M Perişani – Cornet, km.10+666”, judeţul Vâlcea, ai cărui indicatori tehnico - economici sunt prevăzuţi în
anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale 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 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 17 aprilie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor a
S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, să aprobe majorarea capitalului social şi modificarea Actului Constitutiv al societăţii
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 aprilie 2014, 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 nr.5396 din 11 aprilie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Locală şi Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 5397 din 11 aprilie
2014, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ținând cont de adresa S.C. APAVIL S.A. Vâlcea nr. 11937 din 7 aprilie 2014, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.5213 din 8
aprilie 2014;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare,
ale art. 12.3 lit. e) din Actul Constitutiv al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 24 din 23.12.2013,
coroborate cu cele ale art. 2 pct. 2.2. lit. e) din Contractul de mandat al reprezentantului Judeţului Vâlcea în AGA la SC APAVIL SA Vâlcea,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 37 din 28.02.2013;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se mandatează, reprezentantul județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, să aprobe majorarea
capitalului social al societăţii, cu suma de 5000 lei, aport al oraşului Bălceşti şi să modifice corespunzător Actul Constitutiv al societăţii.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Tehnice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Direcției Generale Programe și Relații Externe, Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului,
S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ’’APA Vâlcea’’, Primăriei Oraşului
Bălceşti, precum şi reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin. (5) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 1 abţinere.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 57 din 17 aprilie 2014
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DISPOZIŢII
ALE
PREŞEDINTELUI
CONSILIULUI JUDEŢEAN
VÂLCEA
(martie - aprilie)
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE–
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui minorului SAFTA IONUŢ-ROBERT în IONUŢ-BOGDAN
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3505 din 26.02.2014, privind cererea domnului
Safta Gheorghe, care solicită schimbarea prenumelui fiului său minor, din Ionuţ-Robert în Ionuţ-Bogdan, motivând că este cunoscut în societate şi
figurează în certificatul de naştere cu acest prenume;
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 ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit. ’’c’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările 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 ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările 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 Safta Ionuţ-Robert, domiciliat în satul Bungeţani,
comuna Făureşti, judeţul Vâlcea, tată Gheorghe şi mamă Gheorghiţa, născut în oraşul Bălceşti, judeţul Vâlcea, la data de 28 decembrie 1999,
C.N.P.1991228384396 şi se schimbă prenumele acestuia, pe cale administrativă, din Ionuţ-Robert în Ionuţ-Bogdan, urmând să poarte în viitor
numele de familie SAFTA şi prenumele IONUŢ-BOGDAN.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie 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 Evidenţa
Persoanelor Bălceşti, care va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de
timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 76 din 4 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE–
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei DEACONESCU CAMELIA-CRISTIANA în DRĂGHICESCU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3506 din 28.02.2014, prin care se propune
admiterea cererii doamnei Deaconescu Camelia-Cristiana, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Deaconescu în
Drăghicescu, motivând că doreşte să poarte un nume de familie comun cu cel al soţului;
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 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 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 ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Deaconescu Camelia-Cristiana, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Luceafărului nr.10, bl.A16,
sc.C, ap.6, judeţul Vâlcea, tată Cristian şi mamă Elena, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 10 decembrie 1980,
CNP 2801210385579 şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Deaconescu în Drăghicescu , urmând să poarte în viitor numele
de familie DRĂGHICESCU şi prenumele CAMELIA-CRISTIANA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
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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. 82 din 5 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 3343 din 05.03.2014, 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 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 Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 84 din 5 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui minorei ŞERBAN SIMONA în SIMONA-MARIA
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3504 din 28.02.2014, privind cererea domnului
Şerban Viorel, care solicită schimbarea prenumelui fiicei sale minore, din Simona în Simona-Maria, motivând că minora a fost adoptată şi doreşte
să poarte un alt prenume;
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 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 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 ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările 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 minorei Şerban Simona, domiciliată în municipiul Drăgăşani,
str.Progresului nr.139, judeţul Vâlcea, tată Viorel şi mamă Florica, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 13 februarie
2005, C.N.P.6050213385610 şi se schimbă prenumele acesteia, pe cale administrativă, din Simona în Simona-Maria, urmând să poarte în viitor
numele de familie ŞERBAN şi prenumele SIMONA-MARIA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie 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. 88 din 7 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire în regim de urgenţă

Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 3563 din 10.03.2014, prin care se propune emiterea
unei autorizaţii de construire în regim de urgenţă ;
În conformitate cu prevederile art. 7 alin.16 din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu
modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată,cu modificările ulterioare,emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire în regim de urgenţă, prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, 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. 92 din 11 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui minorei MÎRZEA ANDREA GABRIELA în ANDREEA-GABRIELA
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3507 din 06.03.2014, privind cererea doamnei
Runceanu Aurora, care solicită schimbarea prenumelui fiicei sale minore, din Andrea Gabriela în Andreea-Gabriela, motivând că doreşte ca minora
să poarte un prenume cu specific românesc;
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 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 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 ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările 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 minorei Mîrzea Andrea Gabriela, domiciliată în municipiul
Râmnicu Vâlcea, str.Straubing nr.171, judeţul Vâlcea, tată Liviu-Adrian şi mamă Aurora, născută în Roma, ţara Italia, la data de 28 aprilie 2009,
C.N.P.6090428385611 şi se schimbă prenumele acesteia, pe cale administrativă, din Andrea Gabriela în Andreea-Gabriela, urmând să poarte în
viitor numele de familie MÎRZEA şi prenumele ANDREEA-GABRIELA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie 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. 93 din 12 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului MĂSLIN DĂNUŢ-ALEXANDRU în SIMEANU

Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3508 din 06.03.2014, prin care se propune
admiterea cererii domnului Măslin Dănuţ-Alexandru, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Măslin în Simeanu,
motivând că doreşte să poarte numele de familie al mamei sale şi al soţului acesteia, pe care îl consideră ca pe un adevărat tată;
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 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 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 ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Măslin Dănuţ-Alexandru, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Mihai Eminescu nr.24, bl.B13, sc.B,
ap.32, judeţul Vâlcea, tată natural şi mamă Carmen, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 24 august 1989, CNP
1890824385641, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Măslin în Simeanu, urmând să poarte în viitor numele de familie
SIMEANU şi prenumele DĂNUŢ-ALEXANDRU.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie 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. 94 din 12 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire şi a trei certificate de urbanism

Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 3720 din 12.03.2014, prin care se propune emiterea
unei autorizaţii de construire şi a trei certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) şi art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991,
republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
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DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire, prevăzută în Anexa nr.1.
Art. 2 Se emit trei certificate de urbanism, prevăzute în Anexa nr.2.
Art. 3 Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului , în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 95 din 13 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 3799 din 13.03.2014, 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 ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea unei autorizaţii de construire prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 97 din 14 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism

Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.3853 din 14.03.2014, 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 ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată,cu modificările 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 Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 98 din 14 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii a două autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr.4124 din 19.03.2014, prin care se propune prelungirea valabilităţii a două
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 ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:

DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea a 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 Arhitectului – şef al judeţului, 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. 111 din 19 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism

Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 4218 din 20.03.2014, 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 art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite 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 Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 115 din 21 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
00
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 28 martie 2014, ora 9
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 ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE:
00

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 28 martie 2014, ora 9 , care se va desfăşura în sediul
Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii de zi al şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru 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. 116 din 21 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism

Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr. 4463 din 26.03.2014, prin care se propune
prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 40 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50 / 1991, republicată, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 ;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea unui 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 Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 120 din 27 martie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a patru certificate de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 4762 din 31.03.2014, prin care se propune emiterea a
patru certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu
modificările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
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DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit patru certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului , în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 125 din 1 aprilie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism

Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 4856 din 01.04.2014, 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 ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite 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 Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 128 din 3 aprilie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire şi a unui certificat de urbanism

Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 4988 din 03.04.2014, prin care se propune emiterea
unei autorizaţii de construire şi a unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) şi art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991,
republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE
Art.1 Se emite o autorizaţie de construire, prevăzută în anexa nr.1.
Art.2 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa nr.2.
Art.3 Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului , în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 129 din 3 aprilie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
00
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 17 aprilie 2014, ora 9
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 ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE:
00

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 17 aprilie 2014, ora 9 , care se va desfăşura în sediul
Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii de zi al şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru 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. 134 din 11 aprilie 2014
28

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.5512 din 14.04.2014, 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 ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată,cu modificările 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 Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 137 din 15 aprilie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.5801 din 17.04.2014, 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 ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările, emite 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 Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 146 din 17 aprilie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei MĂNESCU MARINA-PAULA în BÎRLAN
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3512 din 15.04.2014, prin care se propune
admiterea cererii doamnei Mănescu Marina-Paula, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Mănescu în Bîrlan, motivând
că doreşte să poarte un nume de familie comun cu cel al soţului;
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 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 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
ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Mănescu Marina-Paula, domiciliată în satul Cuceşti, comuna Oteşani, judeţul Vâlcea, tată Corneliu şi
mamă Victoria-Lila, născută în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, la data de 4 iulie 1993, CNP 2930704384829, şi se schimbă numele acesteia, pe
cale administrativă, din Mănescu în Bîrlan, urmând să poarte în viitor numele de familie BÎRLAN şi prenumele MARINA-PAULA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie 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 de Evidenţă a
Persoanei Horezu, 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,
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Nr. 148 din 22 aprilie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului DUMITRESCU IULIAN în DUMITRU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3510 din 15.04.2014, prin care se propune
admiterea cererii domnului Dumitrescu Iulian, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Dumitrescu în Dumitru, motivând
că doreşte să poarte numele de familie dobândit la naştere;
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 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 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 ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Dumitrescu Iulian, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, b-dul Tineretului nr.16, bl.A9, sc.C, ap.39,
judeţul Vâlcea, tată Grigore şi mamă Ioana, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 31 octombrie 1967, CNP
1671031384226, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Dumitrescu în Dumitru, urmând să poarte în viitor numele de familie
DUMITRU şi prenumele IULIAN.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie 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. 149 din 22 aprilie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 5811 din 17.04.2014, 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 art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite 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 Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 152 din 23 aprilie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 5878 din 22.04.2014, 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 ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite 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 Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 153 din 23 aprilie 2014
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ROMÂNIA
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.5843 din 18.04.2014, 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 ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite 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 Arhitectului – şef al judeţului, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 154 din 23 aprilie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.5982 din 24.04.2014, 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 ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite 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 Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 157 din 25 aprilie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.5589 din 15.04.2014, 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 ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările, emite 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 Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 162 din 28 aprilie 2014
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Anexa la Dispoziția Nr. 84 din 5 martie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 15 - 15
Nr.
crt.
1
1

Adresa
solicitant

Solicitant

Amplasament

Denumirea lucrării

2

3

4

D.R.D.P. Craiova

Râmnicu Vâlcea
judet Vâlcea,
Str. Calea lui
Traian, Nr. 15

lucrarea: Alunecare terasamente cu afectare corp drum
D.N.7 km 224+518 - 224+558
(dreapta), judeţul Vâlcea.

– Secţia Drumuri
Naţionale
Râmnicu Vâlcea

5
comuna
Racoviţa

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

6

7

12
luni

Protecția mediului ; - Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie - Serviciul circulaţie rutieră; - Aviz
administrator cale ferată; - Acord Inspectoratul Judeţean în Construcţii Vâlcea; -Studiu geotehnic; Referat verificator proiect, conform Legii nr.10/1995; -Expertiză tehnică; -Planul de încadrare în
teritoriu şi planul de situaţie 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. 92 din 11 martie 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 4 - 4
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată
execuție

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

Înlocuire conductă magistrală transport ţiţei O 10 3/4" F2
Rădineşti-Orleşti, zona U.M. Botorani-aval punct "Ciobani" pe
o lungime de 600 m.

367063,95

1

S.C. CONPET S.A.

Ploieşti judet Prahova, C.P.
100559, Str. Anul 1848,
Nr. 1-3

comuna Stăneşti şi comuna
Măciuca

12
luni

Regim de
Urgență

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr. 1 la Dispoziția Nr. 95 din 13 martie 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 5 - 5
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

Frânceşti, Sat Frânceşti
jud. Vâlcea, C.P. 247195

Continuare lucrări la obiectivul "Pod peste râul Bistriţa, sat Mănăileşti,com Frânceşti,
jud. Vâlcea" - lucrări începute în baza autorizaţiei de construire nr.31 din 19.08.2011

1

Comuna
Frânceşti

Președinte,
ION CÎLEA
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1741680,00 comuna Frânceşti, Sat
Mănăileşti, C.P. 247195

Durată
Observații
execuție
7
36
luni

8
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Anexa nr. 2 la Dispoziția Nr. 95 din 13 martie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 16 - 18
Nr.
crt.
1

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

2

3

4

1

Comuna Nicolae
Bălcescu prin Oprea
Constantin în
calitate de primar,

Nicolae
Bălcescu, Sat
Rotărăşti
judet Vâlcea,
C.P. 247415

Modernizare drum
comunal şi drumuri
de interes local în
comuna Nicolae
Bălcescu - faza
Studiu fezabilitate.

2

S.C.Rodian Invest
S.R.L

Bălceşti judet
Vâlcea, Str.
Ecaterina
Teodoroiu,
Nr. 16

3

Asociaţia ,,Identitate Bucureşti
Vâlceana’’ prin
judet , Str.
Ovezea Lucia
Durău, Nr.
158-160

Amplasament
5
com Nicolae
Bălcescu, Sat
Corbii din Vale,
Mangureni şi
Pleşoiu

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

6

7

24
luni

Protecția mediului ; - Aviz Inspectoratul de Stat în Construcţii conform cap. V - Metodologia emiterii
avizului tehnic de catre ISC , aprobata prin Ordinul comun al MDLPL - ISC nr. 726/2007 respectiv , nr.
549/2007, cu modificările ulterioare. -studiu geotehnic; -expertiză tehnică; -Plan de încadrare în zonă şi
plan de situaţie;

,,Construire staţie
orasul
de sortare agregate Bălceşti
şi bazin vidanjabil,
staţie de betoane
semimobilă’’

12
luni

Protecția mediului ; În vederea realizării investiţiei propuse, se va elabora: - AVIZUL DE OPORTUNIT. emis de
Arhitectul-şef al judeţului în baza unui studiu de oportunitate întocmit potrivit prevederilor Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 185/2010, afişată pe sit-ul C.J.Vâlcea la Documentaţie comisie urbanism,
luna martie 2010. - PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul Local de Urbanism - pentru introducerea
terenului în intravilan şi zonificarea funcţională, potrivit investiţiei solicitate, respectiv zonă unităţi industriale şi
de depozitare, însoţit de urmatoarele avizele si acorduri: -Actul administrativ al autorităţii competente de protecţia mediului; - Dovada titlului asupra terenului, copie legalizată, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi
extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi; - Aviz privind clasa de calitatea terenului propus pentru
introducere în intravilan, emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; - Aviz administrator reţea de apă; Aviz de gospodărire a apelor; -Aviz Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea; -Aviz S.C. CEZ Distribuţie; -Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea; - Studiu geotehnic; - Actul privind informarea şi consultarea
publicului pentru intenţia de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal; - Hotărârea Consiliului Local Bălceşti de
avizare a Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentulului Local de Urbanism; Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului constituită la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea; După aprobarea Planului
Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism, de către Consiliul Local Bălceşti, se va solicita
Primăriei oraşului Bălceşti, certificat de urbanism şi autorizaţie de construire, competenţa de emitere fiind a
primarului.

,,Construire muzeu
în aer liber- utilităţi,
împrejmuire,
branşamente’’

12
luni

Protecția mediului ; În vederea realizării investiţiei propuse, se va elabora: - AVIZUL DE OPORTUNITATE emis
de Arhitectul-şef al jud. în baza unui studiu de oportunitate întocmit potrivit prevederilor Dispoziţiei Preşedintelui
Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 185/2010, afişată pe sit-ul C.J.Vâlcea la Documentaţie comisie urbanism, luna
martie 2010. - PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul Local de Urbanism - pentru introducerea terenului
în intravilan şi zonificarea funcţională, potrivit investiţiei solicitate, însoţit de urmatoarele avizele si acorduri: Actul administrativ al autorităţii competente de protecţia mediului; - Dovada titlului asupra terenului, copie
legalizată, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi; Aviz privind clasa de calitate a terenului propus pentru introducere în intravilan, emis de Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale; - Aviz de gospodărire a apelor; -Aviz Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea; -Aviz S.C. CEZ
Distribuţie; -Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea; - Studiu geotehnic; - Actul privind informarea şi consultarea publicului pentru intenţia de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal; - Hotărârea Consiliului
Local Tomşani de avizare a P.U. Z.. şi a Regulamentului Local de Urbanism; - Avizul Comisiei Tehnice de
Urbanism şi Amenajarea Terit. constituită la nivelul Cons. Jud. Vâlcea; După aprobarea P.U. Z. şi a Regulamentului Local de Urbanism, de către Consiliul Local Tomşani, se va solicita Primăriei comunei Tomşani,
certificat de urbanism şi autorizaţie de construire, competenţa de emitere fiind a primarului

comuna
Tomşani, Sat
Bogdăneşti

Președinte,
ION CÎLEA
33

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 97 din 14 martie 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 5 - 5 / 2013
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

Rm. Vâlcea, judet Vâlcea, Str.
G-ral Praporgescu, Nr. 1

Reabilitare şi modernizare D.J.665 limita judeţ Gorj-MariţaIzvoru Rece-Vaideeni-Horezu, km.53+650-69+169, jud. Vâlcea.

1

Consiliul Judeţean Vâlcea

Durată
Observații
execuție
7

39.770.821 orasul Horezu şi comuna
lei
Vaideeni

8

36
luni

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 98 din 14 martie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 19 - 19
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

1

2

3

4

5

6

7

orasul Băbeni
şi comunele
Voineasa,
Malaia,
Perişani

24
luni

1

Rm.Vâlcea ,, Proiect WATMAN - Sistem
Informaţional pt. managementul
integrat al apelor - Etapa I"
Bellu,
(Prezentul certificat de urbanism
Nr. 6
este însoţit de anexele nr.1-nr.4)

ADMINISTRAŢIA
BAZINALĂ
DE APĂ
OLT

jud. Vâlcea
Str. Remus

Alimentare cu energie electrică ; Protecția mediului ; - Aviz S.C.Hidroelectrica S.A. - Aviz Administrator
D.N.(dacă lucrările propuse se execută în zona de siguranţă şi protecţie a drumului) - Aviz
S.N.C.F.R..(dacă lucrările propuse se execută în zona de siguranţă şi protecţie a căi ferate) - Acord
Inspectoratul Judeţean în construcţii( dacă lucrările propuse presupun intervenţii la construcţii existente) Referat verificator proiect conform Legii nr.10/1995 republicată - Plan de situaţie şi plan de încadrare în
zonă intocmite pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea
Președinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 111 din 19 martie 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 7 - 8 /2012
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată
execuție

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Comuna STOILEŞTI,
prin primar
Obogeanu Marian

Stoileşti judet
Vâlcea,
C.P. 247645

CONTINUARE LUCRĂRI LA OBIECTIVUL "ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ"
( lucrări începute în baza Autorizaţiei de Construire nr.146 din 30.09.1997,
continuate prin Autorizaţia de Construire nr.19 din 29.05.2009 – pentru care se vor
respecta prevederile şi condiţiile din autorizaţia iniţială)

34

3.626.166,51

comuna
Stoileşti

24
luni

2

Stoileşti judet
Vâlcea

Comuna STOILEŞTI,
prin primar
Obogeanu Marian

1.257.131,00

CONTINUARE LUCRĂRI LA OBIECTIVUL "PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI
PODEŢE" ( lucrări începute în baza Autorizaţiei de Construire nr.21 din 16.03.2007,
pentru care se vor respecta prevederile şi condiţiile din autorizaţia iniţială)

comuna
Stoilesti

24
luni

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 120 din 27 martie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 25 - 25 /2013
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

1

2

3

4

5

6

7

S.C.
TRANS AUTORO
S.R.L.

Rm. Vâlcea
judet
Vâlcea,
C.P.
240029,
Str.
Ostroveni,
Nr. 7

Amenajare
fermă pt. creşterea peşti-lor în
hală în sistem cu
apă recirculată
şi în heleştee în
localit. Nicolae
Bălcescu, jud.
Vâlcea.

comuna
Nicolae
Bălcescu,
Sat
Pleşoiu

12
luni

1

Alimentare cu energie electrică ; Sănătatea populației ; Protecția mediului ; - Aviz O.C.P.I. şi Decizia D.A.D.R. pt. scoaterea terenului
din circuitul agricol; - Aviz de gospodărire a apelor; - Aviz Agenţia Naţională pentru pescuit şi Acvacultură legat de oportunitatea realizării acestui tip de investiţie şi a adâncimii de execuţie în funcţie de specia de peşte cantonată; - Aviz Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor; -Aviz Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale privind valorificarea agregatelor minerale rezultate în
urma excavării; - Aviz administrator drum judeţean pentru acces; - Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie – Serviciul Circulaţie; -Acord
notarial vecini pt. funcţiunea propusă prin proiect; -Studiu geotehnic verificat conform Ordin nr.128 din 2007 pt. aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii", indicativ NP 074-2007; - Referat verificator proiect, conform
Legii 10/1995, republicată; - Studiu hidrogeologic; - Studiul de evaluare a impactului asupra mediului privind influenţa asupra apelor
subterane din zonă; - Planul de situaţie şi planul de încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic, vizate de O.C.P.I. Vâlcea;
Președinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 125 din 1 aprilie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...
Nr.
crt.

1

Interval: 21 - 24

Solicitant

2

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

3

4

5

6

7

1

Com Nicolae
Bălcescu
prin Oprea
Constantin
în calitate de
primar

Nicolae
Bălcescu, Sat
Rotărăşti
judet Vâlcea,
C.P. 247415

Modernizare drum
comunal şi drumuri de
interes local în
comuna Nicolae
Bălcescu.

comuna Nicolae
Bălcescu, Sat Corbii
din Vale, Mangureni
şi Pleşoiu

24
luni

Protecția mediului ; -Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie – Serviciul Circulaţie Rutieră; -Aviz administrator reţele
( electrice, telefonie, apă - canal), dacă lucrările se realizează în zona de protecţie a acestora; - Aviz administrator
canale dalate, dacă prin lucrările de modenizare a drumului se intervine asupra acestora; -Acord notarial
proprietari teren, dacă la realizarea lucrărilor se afectează proprietăţi private; -Studiu geotehnic; - Referat
verificator proiect, conform Legii nr.10/1995; -Planul de încadrare în teritoriu şi planul de situaţie întocmite pe
suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea; -Deviz evaluare lucrări;

2

Com Nicolae
Bălcescu prin
Oprea C-tin în
calitate de
primar

Nicolae
Bălcescu, Sat
Rotărăşti
judet Vâlcea,
C.P. 247415

Extindere apă şi
canalizare în comuna
Nicolae Bălcescu,
judeţul Vâlcea.

Com. N. Bălcescu,
Sat Valea Bălcească,
Linia Hanului,
Şerbăneasa, Valea
Viei şi Pleşoiu

24
luni

Alimentare cu energie electrică ; Telefonizare ; Prevenirea și stingerea incendiilor ; Sănătatea populației ;
Protecția mediului ; -Aviz Administrator drum judeţean; -Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie–Serviciul Circulaţie
Rutieră; -Aviz de gospodărirea apelor; -Aviz Administrator reţea de apă potabilă existentă; - Acorduri notariale
proprietari terenuri dacă la realizarea lucrărilor se afectează proprietăţi private; -Studiu geotehnic; - Referat
verificator proiect, conform Legii nr.10/1995; -Planul de încadrare în teritoriu şi planul de situaţie întocmite pe

35

suport topografic, vizate de O.C.P.I. Vâlcea; -Deviz evaluare lucrări;
3

Administraţia
Bazinală de
Apă Olt, prin
S.C.Elcoprest
Construct
S.R.L.

Râmnicu
Vâlcea judet
Vâlcea, C.P.
240156, Str.
Remus Bellu
Nr. 6

Decolmatare prin
îndepărtarea materialului aluvionar, pt.
asig. scurgerii optime
în albia minoră a
cursului de apă
Otăsău, în com.
Pietrari şi com.
Păuşeşti, jud Vâlcea

comuna Pietrari şi
Păuşeşti, Sat
Pietrari, Barcanele,
C.P. 247510

12
luni

Protecția mediului ; - Aviz Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, - Avizul şi Autorizaţia de Gospodărire a
Apelor Vâlcea, - Avize administratori drumuri locale (comuna Pietrari şi comuna Păuşeşti)pentru realizarea
lucrărilor de decolmatare în perimetrul propus prin documentaţie,aviz administrator punte pietonală existentă
peste pârâul Otăsău. - Aviz S.C.APAVIL S.A.pentru staţia de captare apă potabilă existentă în zonă, - 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,

4

Valeriu Stoica
şi Cristiana Irinel Stoica

Bucureşti ,
Sect. 5, C.P.
050574, Str.
Dr. Grigore
Romniceanu,
Nr. 15

,, Anexe ale
exploataţiei agricole "
(Adăpost animale,
zonă preparare
produse,cazare
îngrijitor)

comuna Ştefăneşti,
Sat Dobruşa, C.P.
247685

12
luni

Alimentare cu energie electrică ; Sănătatea populației ; Protecția mediului ; -Aviz de gospodărire a apelor; -Aviz
Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor(dacă se vor prepara produse în scopul comercializării)
-Aviz Administrator drum acces -Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea şi decizia D.A.D.R.
pentru scoaterea terenului din circuitul agricol -Studiu geotehnic; -Referat verificator proiect, conform Legii
nr.10/1995; -Planul de încadrare în teritoriu şi planul de situaţie 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. 128 din 3 aprilie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...

Interval: 25 - 25

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

1

2

3

4

5

6

7

Sîia Vorel
- Mirel

Orleşti, Sat Orleşti
jud Vâlcea,C.P.
247450, Str.
Principală,Nr.836

Construire Anexă
exploataţie agricolă (adăpost unelte
şi utilaje agricole)

comuna
Orleşti, Sat
Orleşti,C.P.
247450

12
luni

Protecția mediului ; - Aviz administrator drum judeţean D.J.645 pentru realizare acces - Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea şi Decizia Direcţiei pentru Agricultură Vâlcea, privind aprobarea scoaterii terenului din circuitul agricol. Dovada titlului asupra terenului, copie legalizată, extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi. - Studiu geotehnic Referat verificator proiect conform Legii nr.10/1995, republicată - Plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie întocmite pe
suport topografic vizate de O.C.P.I Vâlcea.

1

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa Nr. 1 la Dispoziția Nr. 129 din 3 aprilie 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 6 - 6
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată
execuție

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

,,Staţie emisie-recepţie telefonie mobilă G.S.M." (Construcţie cu durată
de existenţă limitată conform contractului de închiriere)

100.000

1

S.C.ORANGE ROMÂNIA S.A.

Bucureşti judet , Str. B-dul
Lascăr Catargiu,Nr. 47-33

Președinte,
ION CÎLEA

36

comuna Câineni, Sat Robeşti,
C.P. 247085

12
luni

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa Nr. 2 la Dispoziția Nr. 129 din 3 aprilie 2014

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... Interval: 26 - 26
Nr.
crt.
1
1

Solicitant

Adresa solicitant

2

Denumirea lucrării

3

S.C.ORANGE
ROMÂNIA S.A.

Amplasament

4

Bucureşti judet ,
Sect. 1, Str. B-dul
Lascăr Catargiu

5

,,Realizare
branşament electricstaţie de telefonie
mobilă "

comuna Câineni,
Sat Robeşti,
C.P. 247085

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

6

7

12
luni

Protecția mediului ; -Aviz tehnic de racordare- C.E.Z.Distribuţie S.A. - Acordul expres al
proprietarului terenului pentru execuţia lucrărilor - Referat verificator proiect conform Legii
nr.10/1995, republicată - Plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie întocmite pe suport
topografic vizate de O.C.P.I Vâlcea. - Deviz de lucrări

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 137 din 15 aprilie 2014

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... Interval: 7 - 8
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

- prin Preşedinte Ion Cîlea

Râmnicu Vâlcea judet Vâlcea,
Str. G-ral Praporgescu, Nr. 1

Continuare lucrări la obiectivul ,, Reabilitare şi modernizare
D.J. 643 Limita Judeţului Olt- Laloşu- Făureşti-Găneşti Km
52+400- 78+490, Judeţul Vâlcea“ ( lucrări începute în baza
Autorizaţiei de Construire nr.38 din 14.10.2011

Administraţia Bazinală de Apă
Olt, prin S.C.Elcoprest
Construct S.R.L.

Râmnicu Vâlcea judet Vâlcea,
C.P. 240156, Str. Remus
Bellu, Nr. 6

Decolmatare prin îndepărtarea materialului aluvionar,pentru
23560,00
asigurarea scurgerii optimeîn albia minoră a cursului de apă
Otăsău, în comuna Pietrari şi comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea

1

2

7.497.343,60

24
luni

comuna Pietrari satul
Pietrari şi Păuşeşti satul
Barcanele, C.P. 247510

12
luni

Anexa la Dispoziția Nr. 146 din 17 aprilie 2014

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... Interval: 29 - 29
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

1

2

3

4

5

6

7

37

7

com Laloşu, Diculeşti,
Lăcusteni, oraşul
Bălceşti

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Durată
Observații
execuție
8

1

U.A.T. Comuna
Măldăreşti - prin
Primar Dragu
Ionel

comuna
Măldăreşti

Măldăreşti, ,,Construire refugiu turistic, panou publicitar şi amenajare
potecă (traseu tematic,,Drumul Potecaşilor’’) în cadrul
judet
proiectului ,,Înfiinţare Centru Local de Informare Turistică’’,
Vâlcea
com. Măldăreşti, jud. Vâlcea

12
luni

Protecția mediului ; - Studiu geotehnic - Referat verificator conform Legii
nr.10/1995 - Plan de situaţie şi plan de încadrare în teritoriu întocmite pe
suport topografic, vizate de O.J.C.P.I.Vâlcea - Deviz estimativ de lucrări

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 152 din 23 aprilie 2014

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... Interval: 28 - 28
Nr.
Solicitant
crt.
1
1

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

3

4

5

2
Minescu
Virgil

Slatina judet Olt,
Str. Nicolae
Bălcescu,
Nr. 7B

Scoatere teren din circuitul silvic în vederea realizării unei pensiuni, spaţiu administrativ, staţie de epurare şi
împrejmuire. După rezolvarea litigiului notificat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea, în
Cartea funciară nr. 35004 - Comuna Voineasa la Capitolul B, Partea II, (Foaie de proprietate), nr.crt.B3,
potrivit Actului administrativ nr.33466/07.10.2009,Certificat de grefă din data de 29.09.2009, emis de
Judecătoria Brezoi, dosar nr.1436/198/2009, se va reveni cu solicitarea unui nou certificat de urbanism.

Avize și acorValabilitate
duri pentru
certificate
autoriz. de
urbanism
construire
6

7

comuna
Voineasa,
Sat Voineasa

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 153 din 23 aprilie 2014

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... Interval: 9 - 9
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

1

OBŞTEA SĂLIŞTE prin reprezentant Marinescu Ion

Malaia, Sat Săliştea jud.
Vâlcea, C.P. 247335

Modernizare Drum auto forestier Valea Păscoaia; Drum auto
forestier Păscoaia - Valea Priboiesei,în com.Malaia, jud. Vâlcea
Președinte,
ION CÎLEA

38

4997100,00

comuna Malaia,
Sat Săliştea

Durată
Observații
execuție
7
12
luni

8

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 154 din 23 aprilie 2014

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din … Interval: 8 - 8 / 2013
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

S.C. CEZ Distribuţie S.A. Craiova prin reprezentant Stoian Constantin,

Craiova judet Dolj,
Str. Brestei, Nr. 2

1

Îmbunătăţire grad de continuitate L.E.A. M.T. Horezu- Cerna,
derivaţia Turceşti- Mateeşti, judeţul Vâlcea

Durată
Observații
execuție
7

524.200,00 orasul Berbeşti şi
comuna Mateeşti

8

24
luni

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 157 din 25 aprilie 2014

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

Interval: 10 - 10

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată
execuție

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

1

S.C.Duţi - Bela Grano S.R.L.
prin administrator Comănescu
Corneliu

Slatina judet Olt, Str. Ana
Ipătescu, Nr. 4A

Anexă gospodărească (magazie maşini şi utilaje agricole)

46.000,00 comuna Pietrari, Sat Pietrari,
C.P. 247510

36
luni

Președinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 162 din 28 aprilie 2014

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... Interval: 27 - 27
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

1

2

3

4

5

6

7

comuna
Lăpusata,
Sat Beresti

12
luni

Alimentare cu energie electrică ; Sănătatea populației ; Protecția mediului ; - Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Vâlcea pentru scoaterea terenului din circuitul agricol şi Decizia D.A.D.R. - Aviz Agenţia Naţională de Resurse Minerale - Aviz
de gospodărire a apelor - Acordul proprietarilor drumului de acces de la drumul public la careul sondei - Protocol încheiat
între S.C.OMV PETROM şi Primăria comunei Lăpuşata, pentru folosirea drumurilor în scopul realizării investiţiei şi aducerea
acestora la starea iniţială până la recepţia lucrărilor - Referat verificator conform Legii nr.10/1995 - Plan de încadrare în zona
şi plan de situaţie, întocmite conform Legii nr. 50/1991, pe suport topografic cadastral cu evidenţierea proprietarilor de teren,
vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea.

1

S.C. OMV
Petrom
S.A.ASSET III
Muntenia
Vest

Piteşti judet
Argeş, B- dul
Republicii,
Nr. 160

Lucrări pentru
amplasare
careu de foraj
şi foraj sonda
150 Bereşti
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