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ANEXE
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 9 septembrie 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.12.651 din 1 septembrie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.12.652 din 1 septembrie 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 şi
completările ulterioare şi cele ale art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 (1) Se rectifică Bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.11 din 7 februarie
2014, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexelor nr.1 şi 2.
(2) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2014, privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, potrivit art.1,
alin.(1) este prevăzută în anexele nr.2.1 – 2.3.
Art.2 Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 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”, coroborat cu prevederile art.98 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PR E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 99 din 9 septembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Comisiei Judeţene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 9 septembrie 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.9031 din 23 iunie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub nr.9032 din 23 iunie 2014, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.85 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.430/2008 şi ale Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr.2298/2012, privind aprobarea
Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Judeţene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vâlcea,
prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data prezentei îşi încetează aplicabilitatea prevederile anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.184 din 30 noiembrie 2005.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Administraţie Locală,
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea şi Comisiei Judeţene de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 100 din 9 septembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea condiţiilor în care se realizează accesul de către furnizorii
de reţele de comunicaţii electronice, pe proprietatea publică şi privată a judeţului Vâlcea în vederea instalării, întreţinerii,
înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora,
precum şi a unor măsuri privind construirea de reţele de comunicaţii electronice
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 9 septembrie 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.7821 din 29.05.2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale Economice şi Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, înregistrat sub nr.7822 din 29.05.2014, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
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Văzând adresa Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub
nr.8622/R din 21.01.2014;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Ordonanţei Guvernului privind regimul drumurilor nr.43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii nr.525/1996, pentru aprobarea
Regulamentului general de urbanism, republicată, ale Ordinului ministrului transporturilor nr.571/1997, pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului transporturilor nr.47/1998, pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea
lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Regulamentul privind stabilirea condiţiilor în care se realizează accesul de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice,
pe proprietatea publică şi privată a judeţului Vâlcea, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau
a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum şi a unor măsuri privind construirea de reţele de comunicaţii electronice,
prevăzut în anexa nr.1.
Art.2 Se aprobă tarifele pentru exercitarea dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi
privată a judeţului Vâlcea, prevăzute în anexa nr.2.
Art.3 Se aprobă Contractul de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice,
pe proprietatea publică şi privată a judeţului Vâlcea, prevăzut în anexa nr.3.
Art.4 Se împuterniceşte domnul Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, să semneze contractul de constituire a dreptului de
servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea publică şi privată a judeţului Vâlcea, care se va încheia, în formă autentică, între Consiliul
Judeţean Vâlcea şi furnizorii de reţele de comunicaţii electronice.
Art.5 Anexele nr.1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Tehnice, Direcţiei Generale Administraţie Locală şi Direcției Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor
ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 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. 101 din 9 septembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind: aprobarea cofinanţării proiectului ,,Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de
atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Vâlcea, în perioada 2014-2020”
- etapa I şi a investiţiei aferente judeţului Vâlcea, cuprinsă în Lista de Investiţii prioritare finanţate prin Programul Operaţional
Sectorial Mediu, în sectorul de apă / apă uzată pentru perioada 2014-2020, judeţul Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 9 septembrie 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. 12203 din 25.08.2014 ;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe i Relaţii Externe înregistrat la nr.12204 din 25.08.2014,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa nr.12034 din 21.08.2014 transmisă de Societatea Comercială APAVIL S.A VÂLCEA;
În conformitate cu prevederile art.91 alin (1) lit (b) şi (d) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale
art.9 alin (1) lit.d) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.12 din Legea
nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare
nr.241/2006, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr.1183/2010 privind aprobarea listei cuprinzând proiectele finanţate în cadrul Programului
operaţional sectorial "Mediu" pentru care se aplică prevederile art. 52 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale art. 54
1
alin. (9 ) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 1A a Programului
Operaţional Sectorial Mediu ,,Sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură din sectorul apă/apă uzată, ale art.37 alin (3) pct.d) din
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi Canalizare nr. 1 din 18.11.2008, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 53 din 26.04.2011;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 (1)Se aprobă cofinanţarea Proiectului ,,Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire
pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Vâlcea, în perioada 2014-2020”-etapa I, în sumă
de 116.184 lei (fără TVA) , reprezentând 1% din valoarea proiectului .
(2) Contribuţia se va asigura din redevenţa datorată de Societatea Comercială APAVIL S.A. Judeţului Vâlcea.
Art.2 Se aprobă investiţia aferentă judeţului Vâlcea, cuprinsă în Lista de Investiţii prioritare finanţate prin Programul Operaţional
Sectorial Mediu, în sectorul de apă / apă uzată pentru perioada 2014-2020, judeţul Vâlcea, prevăzută în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Vâlcea, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA VÂLCEA”, precum i Societăţii Comerciale APAVIL S.A.Vâlcea,
pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul
Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. d) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
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Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 102 din 9 septembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea poziţiilor nr.101 şi 116 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 9 septembrie 2014, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni, din
totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.12.618 din 29 august 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.12.619 din 29 august 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 şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.17, alin.(1), lit.”c” din Legea serviciilor
de transport public local, nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale art.4, lit.”e” şi art.17, alin.(1), lit.”c” şi lit.”d” 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 şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă modificarea poziţiilor nr.101 şi 116 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu
modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea Programului de transport public judeţean prin curse regulate, în judeţul Vâlcea, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 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 şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 103 din 9 septembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Judeţului Vâlcea, domnului Gheorghe DEACONU
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2014, la care participă un număr de 32 consilieri judeţeni, din
totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.11558 din 11 august 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 11559 din 11 august 2014, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Memoriul Forumului Cultural al Râmnicului, Societatea Culturală ,,Anton Pann’’, Fundaţia Culturală ,,Sf. Antim Ivireanul’’ şi Asociaţia
Seniorilor din Educaţie, Stiinţă şi Cultură, organizaţii neguvernamentale cu profil cultural din municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea,
înregistrat la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 10633 din 22 iulie 2014 precum şi Memoriul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, înregistrat la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 10997 din 29 iulie 2014;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1), lit.,,f’’, art.97 alin.(1) şi alin.(2), art. 104, alin.(1), lit.,,f’’ din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1, alin.(2), şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 53 din 2002, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.36, alin.(1), lit.,,f’’ din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 7 din 31 iulie 2008 şi ale Capitolului V, Secţiunea 5.1. din Statutul Judeţului Vâlcea,
adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.58 din 26 aprilie 2011.
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 acordă titlul de Cetăţean de Onoare al Judeţului Vâlcea, domnului Gheorghe DEACONU.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, precum şi
domnului Gheorghe DEACONU, 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 1 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.104 din 30 octombrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind încetarea mandatului reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la
S.C. ’’CET Govora ’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, doamna Carmen Manuela Alexandrescu şi desemnarea altui reprezentant

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2014, la care participă un număr de 32 consilieri judeţeni din
totalul de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a grupului de consilieri judeţeni din partea Partidului Naţional Liberal şi a Partidului Democrat Liberal,
înregistrată sub nr.13209 din 8 septembrie 2014;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.14472 din 6 octombrie 2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa unor consilieri judeţeni, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.13209 din 08.09.2014 prin care s-a solicitat
introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de 09.09.2014 a proiectului de hotărâre privind revocarea reprezentantului judeţului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, doamna Carmen Alexandrescu şi desemnarea unui alt reprezentant;

Văzând notificarea doamnei Carmen Manuela Alexandrescu privind renunţarea la mandat înregistrată sub nr.16175 din 29.10.2014;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’a’’, alin.(2) lit.’’d’’, art.92, art.97 alin.(2) şi art.102 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.2 pct.2 lit. ’’b’’, pct.3 lit.’’b’’, art.3 pct.2 lit.’’a’’ din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, cumodificările şi completările ulterioare, ale Statutului
S.C. ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 74 alin.(2) şi 75 alin.(1) din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.7 din 31.07.2008, precum şi pe
dispoziţiile art.9 lit.a) din Contractul de mandat al doamnei Carmen Alexandrescu, reprezentantul judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la S.C. ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.47 din 29.03.2013;
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 Pe data prezentei hotărâri încetează, la cerere, mandatul doamnei Carmen Manuela Alexandrescu, reprezentantul judeţului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea.
Art.2 Domnul Petre Grigore, consilier judeţean, se desemnează ca reprezentant al judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea Comercială ‘’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea.
Art.3 Se împuterniceşte domnul Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, să semneze Contractul de mandat, care se va încheia
între Consiliul Judeţean Vâlcea şi reprezentantul desemnat în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ’’CET Govora’’ S.A Râmnicu Vâlcea.
Art.4 Pe data prezentei se abrogă prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.40 din 3 septembrie 2004.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, S.C. ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, doamnei Carmen Manuela Alexandrescu şi reprezentantului judeţului
Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ’’CET Govora’’ S.A. 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.(5) coroborate cu prevederile art.98 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 1 abţinere.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 105 din 30 octombrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale „CET GOVORA” S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2014, la care participă un număr de 32 consilieri judeţeni din
numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.15.496 din 17 octombrie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.15.497 din 17 octombrie 2014, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.1, lit.”b”, art.4, alin.(1), lit.”a” şi art.10, alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013, privind întărirea
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau
deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanţelor
publice, nr.2032/2013, privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a
acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Anexa nr.8 la Bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale „CET GOVORA” S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2014, respectiv
Măsura 5 – „Încasare energie termică livrată la Oltchim în 2013”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.63 din 30 mai 2014, se
rectifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, precum şi
Societăţii Comerciale „CET GOVORA” S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia
pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45, alin.(1), coroborate cu prevederile art.98 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.106 din 30 octombrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumei de 11.592 mii lei, defalcată din taxa pe valoare adăugată,
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2014
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2014 la care participă un număr de 32 consilieri judeţeni din
numărul totalul de 32 în funcţie;
Văzând adresa nr.15863/23.10.2014 a Grupului de consilieri judeţeni din partea Partidului Naţional Liberal Vâlcea şi Partidului Democrat
Liberal Vâlcea;
Având în vedere Expunerea de motive a Grupului de consilieri judeţeni din partea Partidului Naţional Liberal Vâlcea şi Partidului Democrat
Liberal Vâlcea, înregistrată la nr.15.863/1 din 23 octombrie 2014;
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În conformitate cu prevederile art.4 lit. c din Legea bugetului de stat pe anul 2014, nr.356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
cele ale art.46, alin.(1), lit.”c” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.59/2014, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi cele
ale art.18 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul Hotărârii Guvernului nr.855/2014 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene şi comunale;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se repartizează pe unităţi administrativ - teritoriale suma de 11.592 lei, defalcată din taxa pe valoarea adăugată, destinată finanţării
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale 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 un număr de 19 voturi pentru, 14 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.107 din 30 octombrie 2014
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, 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 30 octombrie 2014, la care participă un număr de 32 consilieri judeţeni din
numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.15.399 din 16 octombrie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.15.400 din 16 octombrie 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 şi
completările ulterioare, ale art.19, alin.(2) şi art.82 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
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ulterioare, 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, cu modificările
şi completările ulterioare, ale art.46, alin.(1), lit.”a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.59/2014, cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2014, ale Hotărârii Guvernului nr.667/2014, privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut
în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţele Argeş, Gorj, Prahova, Olt, Teleorman şi Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Hotărârii Guvernului nr.805/2014, privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat
pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înlăturării calamităţilor naturale produse de inundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.855/2014, privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor
privind drumurile judeţene şi comunale;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.(1) Se validează Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr.397 din 10 octombrie 2014, privind majorarea Bugetului
propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2014, potrivit anexelor nr.1, 2, 2.1, 3 şi 3.1.
(2) Se validează Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr.415 din 20 octombrie 2014, privind majorarea bugetului propriu al
judeţului Vâlcea, cu suma de 106,00 mii lei, potrivit Notificării aferentă Cererii de plată nr.2 pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare DJ 665
limita judeţului Gorj – Mariţa – Izvorul Rece – Vaideeni – Horezu, km.53+650 – 69+169 judeţul Vâlcea”, potrivit anexelor nr.1, 1.1, 1.2, 2 şi 2a.
(3) Se validează Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr.424 din 24 octombrie 2014, privind rectificarea Bugetului propriu al
judeţului Vâlcea, cu suma de 13,40 mii lei şi alocarea acesteia Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, pentru stingerea plăţilor
restante la data de 30 septembrie 2014, potrivit anexelor nr.1, 2, 2.1 şi 3.1.
Art.2.(1) Se rectifică Bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.11 din 7
februarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexelor nr.4 şi 5.
(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.5.1 – 5.16.
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.6.
(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.6a.
Art.4 Se rectifică Bugetul de venituri şi cheltuieli al unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2014, potrivit
anexelor nr.7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 11.1, 12, 12.1, 13, 13.1, 14 şi 14.1.
Art.5 Se rectifică Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2014, potrivit anexelor nr.15, 15.1 – 15.4.
Art.6 Anexele nr.1, 2, 2.1, 3, 3.1, 1, 1.1, 1.2, 2, 2a, 1, 2, 2.1 3.1, 4, 5, 5.1 – 5.16, 6, 6a, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 11.1, 12, 12.1, 13,
13.1, 14, 14.1, 15 şi 15.1 – 15.4, 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 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.108 din 30 octombrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
8

privind modificarea şi completarea art.1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 39 din 29 martie 2013, referitoare la 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 şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2014, la care participă un număr de 29 consilieri judeţeni, din totalul
de 32 în funcţie;

Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.14278 din 25 septembrie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.14279 din 25 septembrie 2014, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit. ’’b’’ şi alin.(3), lit. ‘’b’’ din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, art.61 alin.(1)-(3) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale Contractelor de linie de credit de investiţie nr.2052/4 din 10 octombrie 2013 şi nr.2052/6 din 5 februarie 2014, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Articolele 1 şi 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 şi completările ulterioare, se modifică şi
se completează şi vor avea următorul cuprins:
’’Art.1 (1) Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne sub forma unei linii de credit, în sumă de 23.650.000 lei, pe termen de
12 luni,pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public judeţean,cu finanţare din fonduri externe nerambursabile,prevăzute în anexa nr.1.
(2) Perioada de tragere a creditului este până la data de 31 decembrie 2015.
(3) Rambursarea creditului se va face în perioada 1 ianuarie 2014 – 18 decembrie 2018.
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 31 decembrie 2015.
(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 şi completările ulterioare, cu un număr de 30 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. 109 din 30 octombrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale,
pe traseul ’’Olteţani – Bălceşti Liceul Tehnologic Petrache Poenaru’’, operatorului de transport rutier Primăria Comunei Laloşu
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2014, la care participă un număr de 29 consilieri judeţeni, din
totalul de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.14.663 din 3 octombrie 2014;
Luând în considerarea Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.14.664 din 3 octombrie 2014, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier Primăria Comunei Laloşu, emis de Autoritatea Rutieră Română
A.R.R. – Agenţia Vâlcea, prin adresa nr.4.
567 din 2 octombrie 2014, pentru autovehiculul VL – 06 - GLB;
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 şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.5 şi art.17 alin.(1) lit.’’p’’ din Legea serviciilor de transport public local, nr.92/2007,
cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art.31 - art.35 din Normele de aplicare ale Legii nr.92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului
Internelor şi Reformei Administrative nr.353/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale 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 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul
’’Olteţani – Bălceşti Liceul Tehnologic Petrache Poenaru’’ operatorului de transport rutier Primăria Comunei Laloşu, pentru autovehiculul VL – 06
– GLB, începând cu data adoptării prezentei hotărâri şi până la data 30 iunie 2015, cu excepţia vacanţelor şcolare.
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, Primăriei
Comunei Laloşu şi Autorităţii Rutiere Române A.R.R. – Agenţia Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.110 din 30 octombrie 2014
ROMÂNIA
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind declararea de interes public judeţean a unui bun şi concesionarea acestuia
Societăţii Comerciale CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2014, la care participă un număr de 29 consilieri judeţeni din
numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 14476 din 30 septembrie 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr. 14477 din 30 septembrie 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 şi completările
ulterioare, ale art. 554, art.871, alin.(1), art. art.872, alin.(1) din Codul Civil şi ale art.4 alin.(2) şi art.59 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3,
alin.(3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se declară de interes public judeţean bunul (teren aferent conductei magistrale de termoficare în suprafaţă de 84.078 mp.) ale cărui
date de identificare sunt prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă concesionarea bunului aflat în domeniul public al județului Vâlcea, prevăzut la art.1, Societății Comerciale CET GOVORA
S.A. Râmnicu Vâlcea, pe o perioadă de 18 de ani.
Art.3 (1) Redevenţa pentru bunul prevăzut la art.1 a fost stabilită, conform raportului de evaluare nr.14224 din 25.09.2014, în sumă de
6.476 lei/lună, potrivit anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Plata redevenţei pentru bunul prevăzut la art.1 se datorează începând cu data adoptării prezentei hotărâri.
Art.4 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 şi completările ulterioare, se modifică corespunzător.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale
Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, precum şi S.C. CET Govora S.A. 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.(3), coroborate cu prevederile art.98 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 111 din 30 octombrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea propunerii de modificare a datelor de identificare a drumului judeţean 677, cuprins în anexa nr.2 la
Hotărârea Guvernului nr.540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi
a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 30 octombrie 2014, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni, din totalul
de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.11429 din 7 august 2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice,înregistrat la nr.11430 din 7 august 2014,precum şi avizele comisiilor de specialitate
În conformitate cu prevederile art.7 şi ale art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.776/2013, pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului
nr.1362/2001, privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă propunerea de modificare a datelor de identificare a drumului judeţean 677, cuprins în anexa nr.2 la Hotărârea
Guvernului nr.540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise
circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Datele de identificare a drumului judeţean a cărui lungime se modifică sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în vederea actualizării anexei nr.2 la
Hotărârea Guvernului nr.540/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale
Economice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site – ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 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. 112 din 30 octombrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanţării proiectului ,,Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de
atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Vâlcea, în perioada 2014-2020”
- etapa I şi a investiţiei aferente judeţului Vâlcea, cuprinsă în Lista de Investiţii prioritare finanţate prin Programul Operaţional
Sectorial Mediu, în sectorul de apă / apă uzată pentru perioada 2014-2020, judeţul Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2014, la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni din
totalul de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.13950 din 19.09.2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe, Direcţiei Generale Economice şi al Direcţiei
Tehnice, înregistrat la nr.13951 din 19.09.2014, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
10

Văzând adresa Societăţii Comerciale APAVIL S.A Vâlcea, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.13864 din 17.09.2014;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.(b) şi (d) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale
art.9 alin.(1) lit.d) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.12 din Legea
nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare
nr.241/2006, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr.1183/2010 privind aprobarea listei cuprinzând proiectele finanţate în cadrul Programului
operaţional sectorial "Mediu" pentru care se aplică prevederile art. 52 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale art. 54
1
alin. (9 ) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi cu ale Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 1A a
Programului Operaţional Sectorial Mediu ,,Sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură din sectorul apă/apă uzată;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE
Art.1 (1) Se aprobă cofinanţarea Proiectului ,,Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire
pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Vâlcea, în perioada 2014-2020” - etapa I, în sumă de
116.184 lei (fără TVA), reprezentând 1% din valoarea proiectului .
(2) Suma prevăzută la alin.(1) va fi cuprinsă în bugetul judeţului Vâlcea eşalonat, pe toată durata de implementare a proiectului, numai
după aprobarea documentaţiei tehnice a proiectului menţionat, conform prevederilor legale în vigoare şi după semnarea contractului de finanţare
a acestuia.
Art.2 Se aprobă investiţia aferentă judeţului Vâlcea, cuprinsă în Lista de Investiţii prioritare finanţate prin Programul Operaţional Sectorial
Mediu,în sectorul de apă/apă uzată pentru perioada 2014-2020, judeţul Vâlcea,prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Pe data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.102 din 9 septembrie 2014.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Vâlcea, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA VÂLCEA”, precum i Societăţii Comerciale APAVIL S.A. Vâlcea,
pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial
al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. d) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 1 abţinere.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.113 din 30 octombrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea variantei de finanţare a proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului
Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – faza 2”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2014, la care participă un număr de 29 consilieri judeţeni din
totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 15857/23.10.2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe înregistrat la nr. 15858/23.10.2014, precum
şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) literele “a”, “b” şi “d” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8, alin. (1) şi (2), lit. a din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere:
• Contractul de finanţare nr. 3986/LB/17.08.2011,
• Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 156/30.11.2009 de aprobare a Master-Planului privind reabilitarea sistemului de încălzire
centralizată din Municipiul Râmnicu Vâlcea,
• Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 129/30.11.2010,
• Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 367/14.12.2010 de aprobare a investiţiilor complementare proiectului
aflat în derulare prin axa prioritară 3 a Programului Operaţional Sectorial de Mediu şi
• Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.12/27.01.2011 de aprobare a indicatorilor de performanţă ai Sistemului de Alimentare
Centralizată cu Energie Termică (SACET) din cadrul S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea şi a Planului de acţiune privind implementarea
indicatorilor de performanţă pentru SACET;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă finanțarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru
perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu şi creşterii eficienței energetice – faza 2 prin programarea 2007-2013 cu extensie
până în 2015 (axa prioritară 3 a Programului Operațional Sectorial de Mediu perioada de programare 2007-2013).
Art. 2 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcției Generale Autoritatea de Management pentru POS Mediu din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor
Climatice, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea precum şi S.C. CET GOVORA S.A. – Rm. Vâlcea, pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei,
şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. d) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.114 din 30 octombrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
11

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 32 din 28 martie 2014 referitoare la aprobarea proiectului
„Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, precum şi a cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2014, la care participă un număr de 29 consilieri judeţeni, din
numărul total de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 14368/29.09.2014;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe, înregistrat la nr. 14369/29.09.2014, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia nr. 385 din 23.09.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea cu nr.
14132 din 23.09.2014;

În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (1), lit. d), e), f), alin. (5)
pct. 8 şi alin. (6) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5, alin (4)
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru
obiectivul de convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 20072013, 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”, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. I - Art. 1, art. 2 şi art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea 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 se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 1. Se aprobă proiectul ”Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia” în valoare de
6.339.199,99 lei, inclusiv TVA, care va fi depus pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, 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 26.838,80 lei, ce reprezintă cota parte pentru cofinanţarea cheltuielilor eligibile - 2% din valoarea
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:
• 28.500,00 lei – cota parte la cheltuielile neeligibile;
• 5.400,00 lei – cota parte din valoarea TVA neeligibilă.”
Art. II - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea 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 rămân neschimbate.
Art. III - Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia şi direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) coroborate cu ale art. 98 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Dr. ing. Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 115 din 30 octombrie 2014
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DISPOZIŢII
ALE
PREŞEDINTELUI
CONSILIULUI JUDEŢEAN
VÂLCEA

(septembrie - octombrie)

13

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.12713 din 06.09.2013, 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. 347 din 2 septembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
00
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 9 septembrie 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 şi completările
ulterioare 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 9 septembrie 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. 349 din 3 septembrie 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. 12920 din 03.09.2014, 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. 351 din 4 septembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
14

privind emiterea a două certificate de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr.12990 din 04.09.2014, prin care se propune emiterea
a două certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie 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. 352 din 4 septembrie 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. 13093 din 05.09.2014, 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. 353 din 5 septembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE–
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui domnului VOICA GHEORGHE-LEONARDO în GHEORGHE-LEONARD
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3537 din 03.09.2014, prin care se propune
admiterea cererii domnului Voica Gheorghe-Leonardo, de schimbare a prenumelui, pe cale administrativă, din Gheorghe-Leonardo în GheorgheLeonard, pe motiv că, din vina ofiţerului de stare civilă, certificatul de naştere a fost completat greşit cu prenumele Gheorghe-Leonardo în loc de
Gheorghe-Leonard ;
Constată întemeiată cererea de schimbare a prenumelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din
acelaşi act normativ;
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 şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5),
lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Voica Gheorghe-Leonardo, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Matei Basarab nr.26, bl.114, sc.A,
ap.12, judeţul Vâlcea, tată natural şi mamă Lucica, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 6 octombrie 1986,
C.N.P.1861006385588 şi se schimbă prenumele acestuia, pe cale administrativă, din Gheorghe-Leonardo în Gheorghe-Leonard, urmând să
poarte în viitor numele de familie VOICA şi prenumele GHEORGHE-LEONARD.
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. 354 din 8 septembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE15

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei ORTOPAN GEORGIANA-ROXANA în MĂTUŞA
Ion Cîlea,Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3539 din 03.09.2014, prin care se propune
admiterea cererii doamnei Ortopan Georgiana-Roxana, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Ortopan în Mătuşa,
motivând că doreşte să poarte un nume de familie comun cu al soţului său;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din
Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”h” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5),
lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Ortopan Georgiana-Roxana, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Lucian Blaga nr.7, bl.A33, sc.A,
ap.3, judeţul Vâlcea, tată Valeriu şi mamă Gabriela-Luci, născută în oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea, la data de 21 iulie 1985, CNP 2850721385292,
şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Ortopan în Mătuşa, urmând să poarte în viitor numele de familie MĂTUŞA şi
prenumele GEORGIANA-ROXANA.
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. 355 din 9 septembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.13481 din 11.09.2014, prin care se propune
emiterea a două certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991,
republicată, cu modificările 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 emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie 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. 361 din 11 septembrie 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.13539 din 11.09.2014, 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. 362 din 12 septembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
16

DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.13897 din 18.09.2014, prin care se propune emiterea
a două certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu
modificările 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 emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie 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. 367 din 18 septembrie 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. 13973 din 19.09.2014, 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. 373 din 22 septembrie 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. 14118 din 23.09.2014, 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. 374 din 24 septembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului MĂRUNTU MARIAN-VALERIAN în STANCIU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3535 din 17.09.2014, prin care se propune
admiterea cererii domnului Măruntu Marian-Valerian, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Măruntu în Stanciu,
motivând că doreşte să poarte acelaşi nume de familie cu cel al mamei sale şi al actualului soţ al acesteia;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din
Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
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În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5),
lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Măruntu Marian-Valerian, domiciliat în satul Mijlocu, comuna Sineşti, judeţul Vâlcea, tată Tudor şi mamă
Lăcrimioara, născut în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, la data de 22 martie 1996, CNP 1960322384785, şi se schimbă numele acestuia, pe cale
administrativă, din Măruntu în Stanciu, urmând să poarte în viitor numele de familie STANCIU şi prenumele MARIAN-VALERIAN.
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 Evidenţă a
Persoanelor Berbeşti, 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. 377 din 25 septembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului MIHAI-STĂNESCU BOGDAN în MIHAI
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3540 din 17.09.2014, prin care se propune
admiterea cererii domnului Mihai-Stănescu Bogdan, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Mihai-Stănescu în Mihai,
motivând că doreşte simplificarea numelui de familie, întrucât întâmpină greutăţi la diferite instituţii publice;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din
Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”d” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5),
lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Mihai-Stănescu Bogdan, domiciliat în municipiul Drăgăşani, str.1 Decembrie nr.2, judeţul Vâlcea, tată
Emilian şi mamă Vergina, născut în municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea, la data de 23 noiembrie 1986, CNP 1861123384996, şi se schimbă
numele acestuia,pe cale administrativă, din Mihai-Stănescu în Mihai,urmând să poarte în viitor numele de familie MIHAI şi prenumele 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 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. 378 din 25 septembrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE–
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorei NĂVÎRGEAC ALEXANDRA-ELENA în TĂLĂBAN
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3538 din 17.09.2014, privind cererea domnului
Tălăban Cezar-Ionel, care solicită schimbarea numelui de familie al fiicei sale minore, din Năvîrgeac în Tălăban, motivând că doreşte ca fiica sa
să aibă acelaşi nume de familie cu al său;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din
Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit. ’’h’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5),
lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorei Năvîrgeac Alexandra-Elena, domiciliată în
municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Calea lui Traian nr.56, bl.S33/2, sc.A, ap.13 judeţul Vâlcea, tată Cezar-Ionel şi mamă Andreea-Ileana, născută în
localitatea La Puebla De Hijar, ţara Spania, la data 14 aprilie 2007, C.N.P.6070414385609 şi se schimbă numele de familie al acesteia, pe cale
administrativă, din Năvîrgeac în Tălăban, urmând să poarte în viitor numele de familie TĂLĂBAN şi prenumele ALEXANDRA-ELENA.
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 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. 379 din 25 septembrie 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. 14207 din 24.09.2014, 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. 380 din 25 septembrie 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.14242 din 25.09.2014, 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 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 o autorizaţie de construire, 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.
PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 382 din 26 septembrie 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.14657 din 02.10.2014, 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,
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Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 387 din 3 octombrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a trei 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. 14896 din 07.10.2014, prin care se propune
emiterea a trei 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:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit trei autorizaţii de construire, prevăzute 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. 394 din 8 octombrie 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. 14976 din 08.10.2014, 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. 395 din 9 octombrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a doua autorizaţii de construire, din care una în regim de urgenţă
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.15066 din 10.10.2014, prin care se propune emiterea
a două autorizaţii de construire , din care una în regim de urgenţă.
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) şi art.7 alin 16 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 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. 399 din 13 octombrie 2014
R O M ÂN I A
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
admiterea recepţiei la punerea în funcţiune pentru obiectivul de investiţii „Implementare proiect
reabilitare pompe EPA + pompe şi circuit primar de termoficare în CET Govora” (CL 6)
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
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Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.15.033 din 9 octombrie 2014, prin care se propune admiterea recepţiei la
punerea în funcţiune pentru obiectivul de investiţii „Implementare proiect reabilitare pompe EPA + pompe şi circuit primar de termoficare în CET
Govora” (CL 6);
Văzând procesul – verbal de recepţie a punerii în funcţiune, nr.9520 din data de 30 iunie 2014;
Luând în considerare Acordul contractual nr.12.766/C 165 din 19 octombrie 2012, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi TMUCB S.A.
Bucureşti;
În conformitate cu prevederile art.3 şi art.44 din Regulamentul de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi
a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.51/1996;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite recepţia la punerea în funcţiune pentru obiectivul de investiţii „Implementare proiect reabilitare pompe EPA + pompe şi
circuit primar de termoficare în CET Govora” (CL 6), pentru următoarele obiecte:
- Obiect 1: „Electropompe termoficare iarnă treapta I” – pompele nr.1 şi nr.2;
- Obiect 2: „Electropompe termoficare iarnă treapta a II-a” – pompele nr.2 şi nr.3;
- Obiect 3: „Electropompe apă alimentare Cazan 7 EPA 10”;
• - Obiect 4: Reabilitarea circuitului primar de termoficare pe tronsoanele: Tronson nr.1, str. Petrişor, între C 12 - PT 8 Petrişor;
• Tronson nr.2, strada Luceafărului, între C 2 - CF 2 - PT 4 Ostroveni;
• Tronson nr.3, str. N. Titulescu, între C 6 - C 7;
• Tronsonul nr.4, str. Grigore Procopiu, între C 6 - C 20 - C 21 - C 22;
• Tronsonul nr.5, str. Henri Coandă, între C 7 - C 23 - C 24.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie, Direcţiei Tehnice, precum şi S.C. CET
Govora S.A. Râmnicu Valcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Ion CÎLEA
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 401 din 14 octombrie 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. 15591 din 20.10.2014, 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. 418 din 21 octombrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr.15689 din 21.10.2014, prin care se propune
emiterea a două certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată,
cu modificările 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 emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie 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. 419 din 21 octombrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorei ADÎR ANCA-ANDREEA în CONSTANTIN
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Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3542 din 16.10.2014, privind cererea
doamnei Constantin Verginica, care solicită schimbarea numelui de familie al fiicei sale minore, din Adîr în Constantin, motivând că doreşte ca
fiica sa să aibă acelaşi nume de familie cu cel al soţului său, care este tatăl biologic al minorei;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din
Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit. ’’m’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5),
lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorei Adîr Anca-Andreea, domiciliată în satul
Laloşu, comuna Laloşu, judeţul Vâlcea, tată Manix şi mamă Verginica, născută în municipiul Slatina, judeţul Olt, la data 18 aprilie 2001,
C.N.P.6010418284575 şi se schimbă numele de familie al acesteia, pe cale administrativă, din Adîr în Constantin, urmând să poarte în viitor
numele de familie CONSTANTIN şi prenumele ANCA-ANDREEA.
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 Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa
Persoanelor Bălceşti, 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. 422 din 23 octombrie 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.15792 din 22.10.2014, 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. 423 din 23 octombrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
00
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 30 octombrie 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 şi completările
ulterioare 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 30 octombrie 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. 425 din 24 octombrie 2014
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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.15881 din 23.10.2014, 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 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 în regim de urgenţă, 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. 426 din 24 octombrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei ECOBICI ANDREEA-DANA în ECOBICI-OBOGEANU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3543/1 din 20.10.2014, prin care se propune
admiterea cererii doamnei Ecobici Andreea-Dana, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Ecobici în EcobiciObogeanu, motivând că doreşte să poarte un nume de familie comun cu 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 şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”h” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5),
lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Ecobici Andreea-Dana, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Zorilor nr.2, bl.P6, sc.B, ap.4,
judeţul Vâlcea, tată Vasile-Dănuţ şi mamă Elena, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 11 decembrie 1981, CNP
2811211385571, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Ecobici în Ecobici-Obogeanu, urmând să poarte în viitor numele de
familie ECOBICI-OBOGEANU şi prenumele ANDREEA-DANA.
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. 429 din 28 octombrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE–
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
minorului ECOBICI GEORGE-ANTONIO în ECOBICI-OBOGEANU
Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr. 3543/2 din 20.10.2014, privind cererea
doamnei Ecobici Andreea-Dana, care solicită schimbarea numelui de familie al fiului său minor, din Ecobici în Ecobici-Obogeanu, motivând că
doreşte ca minorul să poarte un nume de familie comun cu al părinţilor;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din
Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit. ’’h’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5),
lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului Ecobici George-Antonio, domiciliat în
municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Zorilor nr.2, bl.P6, sc.B, ap.4, judeţul Vâlcea, tată Ion-Claudiu şi mamă Andreea-Dana, născut în municipiul
Râmnicu Vâlcea, la data de 16 aprilie 2007, C.N.P.5070416385565 şi se schimbă numele de familie al acestuia, pe cale administrativă, din
Ecobici în Ecobici-Obogeanu, urmând să poarte în viitor numele de familie ECOBICI-OBOGEANU şi prenumele GEORGE-ANTONIO.
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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. 430 din 28 octombrie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două 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. 16033 din 28.10.2014, prin care se propune
emiterea a două 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 emit două autorizaţii de construire, prevăzute 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. 431 din 28 octombrie 2014
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.16104 din 29.10.2014, 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. 432 din 29 octombrie 2014
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. 16279 din 31.10.2014, 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 art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite 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,
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Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 433 din 31 octombrie 2014
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 347 din 2 septembrir 2014
LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...

Interval: 37 – 37/ 2013

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

Continuare lucrări la obiectivul ,, Regularizare pârâu Hinţa la Govora, judeţul Vâlcea “ (
lucrări începute în baza Autorizaţiei de Construire nr.29 din 16.08.2011 – pentru care se vor
respecta prevederile şi condiţiile din autorizaţia iniţială)

2.649.194,00

1

Administraţia Naţională Apele
Române - Administraţia
Bazinală de Apă Olt

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

orasul Băile Govora
şi comuna Mihăeşti

Durată
Observaţii
execuţie
7

8

48
luni

Preşedinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 351 din 4 septembrie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 50 - 50
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

1

2

3

4

5

6

7

comuna Pesceana,
Sat Lupoaia,
Ursoaia,C.P.247500

12
luni

1

Comuna
Pesceana

Pesceana, Sat
Pesceana judet
Vâlcea, C.P. 247500

Modernizare drumuri de
interes local în Comuna
Pesceana, Judeţul Vâlcea,
Faza - Studiu de fezabilitate

Protecţia mediului ; - Aviz Inspectoratul de Stat în Construcţii conform cap. V - Metodologia emiterii
avizului tehnic de către ISC, aprobată prin Ordinul comun al MDLPL - ISC nr.726/2007 respectiv,
nr.549/2007, cu modificările ulterioare. - Aviz de principiu S.C. CEZ Distribuţie S.A. Râmnicu Vâlcea studiu geotehnic, - Plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie întocmite pe suport topografic.

Preşedinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 352 din 4 septembrie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 51 - 52
Nr.
crt.
1
1

Solicitant

Adresa
solicitant

2

3

S.C.OMV PETROM
S.A.( prin împuter-

Craiova jud.
Dolj, Str.
Brestei,
Nr. 2

nicit S.C. GAUSS
S.R.L.

Denumirea lucrării
4
'' Instalare de fibră optică''
(Prezentul Certificat de
urbanism este însoţit de
anexele nr.1-4)

Amplasament

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

Valabilitate
certificate
urbanism

5

6

7

com. Mădulari,
Guşoeni,
Suteşti şi
Creţeni

12
luni

Alimentare cu energie electrică ; Protecţia mediului ; - Aviz administrator drumuri de exploatare - Aviz O. C. P. I.
Vâlcea şi Decizia Direcţiei pentru Agricultură Vâlcea (pentru scoaterea terenului din circuitul agricol) - Aviz A.N.I.F.
(dacă există lucrări de îmbunătăţiri funciare pe amplasament) - Aviz Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de
Vânătoare - Acord notarial exprimat în formă autentică al deţinătorilor de teren afectaţi de lucrările propuse - Protocol
încheiat între S.C.OMV Petrom S.A. şi Primăriile comunelor Mădulari, Guşoeni, Suteşti şi Creţeni, pentru folosirea
26

drumurilor în scopul realizării investiţiei şi aducerea acestora la starea iniţială până la recepţia lucrărilor. - Planul de
situaţie pe suport topografic cu delimitarea proprietăţilor afectate de execuţia lucrărilor şi planul de încadrare în zonă
vizate Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea -Deviz estimativ de lucrări
2

S.C. OMV
PETROM S.A.(
prin împuternicit
S.C. GAUSS
S.R.L.)

Craiova
judet Dolj,
Str. Brestei,
Nr. 2

''Modificarea sondei de
comuna
extracţie în ceea ce priveşte Fartatesti
sistemul de conducte şi control şi realizarea împrejmuirii
la Sonda 5219 Fârtăţeşti''

12
luni

Protecţia mediului ; - Acord notarial exprimat în formă autentică al deţinătorilor de teren afectaţi de lucrările propuse Protocol încheiat între S.C.OMV Petrom S.A. şi Primăria comunei Fârtăţeşti pentru folosirea drumurilor în scopul
realizării investiţiei şi aducerea acestora la starea iniţială până la recepţia lucrărilor. - Planul de situaţie pe suport
topografic cu delimitarea proprietăţilor afectate de execuţia lucrărilor şi planul de încadrare în zonă vizate Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea -Deviz estimativ de lucrări
Preşedinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 353 din 5 septembrie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 53 - 53
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

1

2

3

4

5

6

7

1

Comuna Voineasa prin
Primar Stanciu Gheorghe

Voineasa, judet
Vâlcea, C.P. 247750

Dezvoltarea infrastructurii de agrement în Staţiunea turistică Voineasa Judeţul Vâlcea - Extindere Pârtie de schi telegondola tronson 1

comuna Voineasa, Sat
Voineasa, C.P. 247750

-

Protecţia mediului ;

Preşedinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 361 din 11 septembrie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 54 - 55
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

1

2

3

4

5

6

7

1

Administraţia
Rm.Vâlcea
Naţională ,,
judet Vâlcea,
Apele Române '' C.P. 240156
- Administraţia
Bazinală de Apă
Olt, prin Obştea
Moşnenilor
Grebleşti

,, Decolmatare prin
îndepărtarea materialului
aluvionar, pentru asigurarea
scurgerii optime în albia
pârâului Găujani, în comuna
Câineni, judeţul Vâlcea "

comuna
Câineni, Sat
Grebleşti, C.P.
274085

12
luni

Protecţia mediului ; - Aviz Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, - Avizul şi Autorizaţia de Gospodărire a
Apelor Vâlcea, - Aviz administrator drum local (comuna Câineni ), pentru acces şi în calitate de administrator al
podului existent peste pârâul Găujani aflat la o distanţă de 105m. în aval de perimetrul propus pentru
decolmatare. - Aviz Admininistrator Drum Naţional, pentru acces şi în calitate de administrator al podului
existent peste pârâul Găujani aflat la o distanţă de 1400 m. în amonte de perimetrul propus pentru
decolmatare. - Acorduri notariale ale proprietarilor de terenuri dacă se afectează proprietăţi private - Studiu
tehnic zonal privind influenţa exploatării asupra cursului de apă. - Planul de situaţie şi planul de încadrare în
teritoriu întocmite pe suport topografic,pe care se va figura limita administrativă dintre comunele Câineni şi
Boişoara, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea, - Deviz estimativ de lucrări

2

Administraţia
Rm. Vâlcea
Bazinală de Apă judet Vâlcea,

Decolmatare prin îndepărtarea
materialului aluvionar pentru

comuna
Nicolae

12
luni

Protecţia mediului ; -Aviz Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; -Avizul şi Autorizaţia de Gospodărire a
Apelor Vâlcea; -Aviz administrator drum local, pentru acces la perimetrul de decolmatare; -Acorduri notariale
27

Olt, prin S.C.
Ralunic S.R.L.

C.P. 240156,
Str. Remus
Bellu, Nr. 6

asigurarea scurgerii optime în
albie, pe râul Topolog, Comuna
Nicolae Bălcescu, Jud. Vâlcea

Bălcescu, C.P.
247415

ale proprietarilor de terenuri dacă se afectează proprietăţi private; - Studiu tehnic zonal privind influenţa
exploatării asupra cursului de apă; - Planul de situaţie şi planul de încadrare în teritoriu întocmite pe suport
topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea.
Preşedinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 362 din 12 septembrie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 56 - 56
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

1

2

3

4

5

6

7

1

CONSILIUL JUD.
VÂLCEA - prin
Preşedinte Ion
Cîlea,

Rm. Vâlcea judet
Amplasare panouri de afişare temporară şi a plăcilor
orasul Horezu
Vâlcea,Str.General permanente pentru proiectul ''Reabilitare şi modernizare
si com.
Praporgescu,Nr. 1 D.J.665 limita judeţului Gorj – Mariţa - Izvorul Rece-Vaideeni- Vaideeni
Horezu, km 35+650 – 69+169, judeţul Vâlcea ''

12
luni

Protecţia mediului ; - Aviz administratori reţele utilităţi (energie electrică, apă,
canalizare) - Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie - Serviciul circulaţie - Refera
verificator proiect conform Legii nr.10/1995 republicată - Plan de încadrare în zo
plan de situaţie întocmite pe suport topografic vizate de O.C.P.I. Vâlcea

Preşedinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 367 din 18 septembrie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...

Interval: 57 - 58

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

1

2

3

4

5

6

7

1

D.R.A.D.P. Craiova
prin Secţia Drumuri
Naţionale Râmnicu
Vâlcea

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

Consolidare şi
refacere parte
carosabilă DN. 7A
Km.59+081

comuna Voineasa

12
luni

Protecţia mediului ; - Acord Inspectoratul de Stat în Construcţii - Aviz Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Vâlcea - Serviciul irculaţie - Referat verificator proiect conform Legii nr.10/1995, republicată
- Expertiză tehnică - Studiu geotehnic - Plan de situaţie şi plan de încadrare în teritoriu întocmite pe
suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

2

D.R.A.D.P. Craiova
prin Secţia Drumuri
Naţionale Râmnicu
Vâlcea

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

Consolidare şi
comuna Voineasa,
refacere parte
C.P. 247750
carosabilă DN 7A Km.
55+843

12
luni

Protecţia mediului ; - Acord Inspectoratul de Stat în Construcţii - Aviz Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Vâlcea - Serviciul Circulaţie - Referat verificator proiect conform Legii nr. 10/1995,
republicată - Expertiză tehnică - Studiu geotehnic - Plan de situaţie şi plan de încadrare în teritoriu
întocmite pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

Preşedinte,
ION CÎLEA

28

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 373 din 22 septembrie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

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

Solicitant

1
1

Interval: 59 - 59

2

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

3

Organizaţia
Utilizatorilor de
Apă pentru
Irigaţii Călina

Amplasament

4

Prundeni,
Sat Călina
judet Vâlcea,
C.P. 247527

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

6

7

24
luni

Protecţia mediului ; - Notificare din partea Sistemului de Gospodărire a Apelor; - Aviz administratori reţele
(S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A. Mediaş, C.N.Transelectrica S.A.-S.T.Piteşti), dacă se realizează lucrări în zonele
de siguranţă şi de protecţie ale acestora; -Referat verificator proiect conform Legii nr.10/1995; -Plan de situaţie
şi plan de încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic, vizate de O.C.P.I. Vâlcea;

5

Modernizare şi retehnologizare
staţie de punere sub presiune şi
reţea interioară de irigaţii - plotul
203 - Amenajare Bucşani-Cioroiu.

municipiul
Drăgăşani şi
com.
Prundeni

Preşedinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 374 din 24 septembrie 2014
LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...

Interval: 40 - 40 /2013

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată
execuţie

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Cîlea Ion - Preşedintele Cons. Jud. Vâlcea în calitate de
reprezentant al judeţului Vâlcea - lider al Parteneriatului dintre
jud. Vâlcea , Com. Voineasa şi com. Vaideeni

Râmnicu Vâlcea jud. Vâlcea,
C.P. 240595, Str. G-ral
Praporgescu, Nr. 1

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT
ÎN STAŢIUNEA TURISTICĂ VOINEASA - JUD.
VÂLCEA - ADVENTURE PARK

4304460,00 Com.Voineasa - Staţiunea
Vidra - Obârşia Lotrului ,
punctul , C.P. 247750

24
luni

Preşedinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 380 din 25 septembrie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...

Interval: 61 - 61

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia
de construire

1

2

3

4

5

6

7

12
luni

Sănătatea populaţiei ; Protecţia mediului ; - Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea, Plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie întocmite pe suport topografic vizate de Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea - Acord notarial administrator drum tarla (pentru acces) Referat verificator proiect conf.Legii nr.10/1995, republicată - Studiu geotehnic

1

Asociaţia Alpină
Igoiu,prin împuternicit Tinca Ştefan

Băbeni judet
Vâlcea, C.P.
245100, Str.
Bistriţei, Nr. 50

Construire Anexă exploataţie
agricolă(Stână),împrejmuire, bazin
vidanjabil impermeabilizat în Com.
Malaia, Judeţul Vâlcea

Com. Malaia,
Sat Ciungetu,
C.P. 247336

Preşedinte,
ION CÎLEA
29

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia Nr. 382 din 26 septembrie 2014
LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 36 - 36
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

Refacerea şi protejarea platformei drumului ,,Uliţa Sogor-Malu" dealungul pârâului
Ursana, trecerea prin vad şi pod la punctul "Malu", com. Stoileşti, judeţul Vâlcea

1712405

1

Comuna Stoileşti

Stoileşti judet Vâlcea, C.P.
247645, Str. Principală, Nr. 1

comuna Stoileşti, Sat
Malu şi Vlăduleşti

Durată
Observaţii
execuţie
7

8

36
luni

Preşedinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 387 din 3 0ctombrie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 62 - 62
Nr.
crt.
1
1

Adresa
solicitant

Solicitant
2

Denumirea
lucrării

3

S.C.R.C.S. &
R.D.S. S.A.
Bucureşti

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

5

6

7

comuna Pietrari,
Sat Pietrari,
punctual , C.P.
247510

12
luni

Sănătatea populației ; Protecția mediului ; - Autoritatea Aeronautică Civilă Română - Aviz CEZ Distribuţie S.A. Dovada dreptului asupra terenului care conferă dreptul de execuţie a lucrărilor propuse - Aviz administrator drum de
acces - Aviz O.C.P.I. Vâlcea pentru scoaterea terenului din circuitul agricol, - Studiu geotehnic verificat la cerinţa Af., Referat verificator conform Legii nr. 10/1995, republicată - Plan de situaţie şi plan de încadrare în teritoriu, întocmite
pe suport topografic şi vizate de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

Amplasament

4

Bucureşti judet ,
Sect. 5, Str. Dr.
Staicovici, Nr. 7375

Staţie de bază
pentru servicii de
telefonie mobilă
(3G)

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa Nr. 1 la Dispoziția Nr. 394 din 8 octombrie 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...

Interval: 37 - 39

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

1

Sîia Vorel - Mirel

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

Construire Anexă exploataţie agricolă (adăpost unelte şi utilaje
agricole)

66340,00 lei

2

S.C. OMV PETROM S.A.ASSET II OLTENIA

Craiova jud Dolj, Str. Brestei, Nr. 3

'' Modific. sondei de extracţie în ceea ce priveşte sist. de conducte şi
control şi realizarea împrejmuirii la Sonda 5219 Fârtăţeşti''

1.023.780,00 comuna Fartatesti

30

comuna Orleşti, Sat
Orleşti, C.P. 247450

Durată
Observații
execuție
7
24
luni
12
luni

8

3

Com. Perişani prin Primar
Sandu Ion,

Perişani judet Vâlcea, C.P. 247480

Alimentare cu apă în sat Poiana, Com. Perişani, Judeţul Vâlcea

1072179,47

comuna Perişani, Sat
Poiana, C.P. 247480

24
luni

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa Nr. 2 la Dispoziția Nr. 394 din 8 octombrie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...

Interval: 63 - 65
Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

1

2

3

4

5

6

7

1

S.C. OMV
Craiova judet Dolj,
PETROM S.A. - Str. Brestei, Nr. 3
Zona de
Producţie II
Oltenia

Amenajare drum acces,
careu foraj, forajul şi
punerea în producţie a
sondelor 4569 + 4570
Mitrofani.

comuna Guşoeni,
Sat Dealu Mare

24
luni

Sănătatea populației ; Protecția mediului ; - Aviz Agenţia Naţională de Resurse Minerale; - Acord Administrator drum
judeţean; - Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie - Serviciul Circulaţie Rutieră; -Aviz O.C. P.I.Vâlcea şi Decizia D.A.D.R.
pentru scoaterea terenului din circuitul agricol; -Aviz de gospodărire a apelor; -Acord Inspectoratul Judeţean în Construcţii
Vâlcea, pentru intervenţie asupra drumului betonat existent; -Acorduri proprietari terenuri în conformitate cu prevederile
legale, pentru acces şi realizarea lucrărilor propuse prin proiect; -Aviz administrator reţele aflate în culoarul de protecţie; Protocol încheiat între S.C.OMV PETROM şi Primăria comunei Guşoeni, pentru folosirea drumului în scopul realizării
investiţiei, amenajarea şi întreţinerea acestuia 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 O.C.P.I.Vâlcea.

2

CONSILIUL
JUD. VÂLCEA prin Preşed. Ion
Cîlea

Râmnicu Vâlcea
judet Vâlcea, C.P.
240156, Str. G.ral
Praporgescu,Nr. 1

''Consolid. şi refacere (lucrări
de punere în siguranţă) DJ
677 A Creţeni-PesceanaŞirineasa, km 31+600''

comuna Şirineasa

12
luni

Protecția mediului ; - Aviz Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea - Serviciul Poliţiei Rutiere Vâlcea - Aviz
Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare Vâlcea - Acord Inspectoratul în Construcţii Vâlcea - 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 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

3

Ionescu
Simona

Rm. Vâlcea judet
Vâlcea, Str. Splaiul
Independenţei - 11

Construire Pod peste râul
Lotru în punctul Obârşia
Lotrului, com. Voineasa
,judeţul Vâlcea

com.Voineasa, Sat
Voineasa, Pct Obârşia
Lotrului, C.P. 247750

12
luni

Protecția mediului ; - Aviz Sist. de Gospodărire a Apelor Vâlcea - Aviz administrator drum naţional - Acord proprietari
ai drumului de acces aflat în indiviziune - Aviz Inspect. de Poliţie al Jud. Vâlcea - Serviciul rutier - Acord notarial dacă
se afectează proprietăţi private - Studiu geotehnic - Plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie întocmite pe suport
topografic vizate de către O.C.P.I. Vâlcea - Referat verificator proiect, conf. Legii nr. 10/1995, republicată
Președinte,
ION CÎLEA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 395 din 9 octombrie 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 40 - 40
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

Amenajare fermă pentru creşterea peştilor în hală în sistem cu apă recirculată şi în
heleştee în localitatea Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea.

4.975.559,00
lei

1

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

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

Președinte,
ION CÎLEA
31

comuna Nicolae Bălcescu, Sat
Pleşoiu

Durată
Observații
execuție
7
24 luni

8

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 399 din 13 octombrie 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 41 - 42
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

1

COMUNA OTEŞANI (prin
primar Oprişor Mircea)

Oteşani judet Vâlcea

2

CONSILIUL JUD. VÂLCEA
- prin Preşedinte Ion Cîlea

Rm.Vâlcea judet Vâlcea, C.P. 240595, Consolid. şi refacere D.J. 658 Gura Văii - Muereasca, km 6+800,
Str. General Praporgescu, Nr. 1
11+850, 12+900

,,Asfaltare drum comunal D.C.130 comuna Oteşani, județul Vâlcea”

Durată
Observații
execuție
7

402480

comuna Oteşani

12 luni

295950,lei

com. Muereasca,C.P. 247405

12 luni

8

Regim de
Urgență

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 418 din 21 octombrie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...

Interval: 72 – 72/ 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

12
luni

Protecția mediului ; - Aviz Inspectoratul Jud.de Poliţie - Serviciul circulaţie;
- Acord Inspectoratul Terit. în Construcţii Vâlcea -Plan de încadrare in
zonă şi plan de sit. intocmite pe suport topografic vizate la O.C.P.I. Vâlcea

1

C.N.A.D.N.R. prin S.C.ALPHA
CONSULT ENGINEERING
S.R.L.BUCUREŞTI

Bucureşti, Sect. 1, C.P.
010873, Str. B-dul
Dinicu Golescu, Nr. 38

,,SEPARATOARE DE SENSURI PE
Rm. Vâlcea şi Comuna
D.N.CU PATRU BENZI DE CIRCULAŢIE " Mihăeşti, Sat Stupărei
D.N.64 km. 105+970 - km. 115+420

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 419 din 21 octombrie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...

Interval: 66 - 67

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

24
luni

Alimentare cu apă ; Canalizare ; Alimentare cu energie electrică ; Gaze naturale ; Protecția mediului ; - Aviz
administrator drum judeţean D.J.677 A - Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vâlcea- Serviciul Circulaţie - Studiu
geotehnic - Referat verificator conform Legii nr.10/1995 - Planul de situaţie al amplasamentului şi planul de
încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic, vizate de O.C.P.I. Vâlcea; - Deviz estimativ de lucrări

1

Compania
Craiova judet Dolj,
Naţională de Căi Str. Decebal, Nr. 1
Ferate,,CFR “ SA
S.R.C.F.Craiova

Modernizarea trecerii la nivel pe
linia C.F.204 km 7+434

comuna
Şirineasa

32

2

Râmnicu Vâlcea
judet Vâlcea, Str.
Ştirbei Vodă, Nr. 7

S.C. CEZ
DISTRIBUŢIE
S.A.

Mărire capacit. de distribuţie LEA
20 Kv Vâlcea Sud –Olăneşti,
judeţul Vâlcea Faza actualizare
studiu de fezabilitate(pe
structura Fonduri Europene)

Râmnicu
Vâlcea, oraşul
Băile Olăneşti
şi comuna
Vlădeşti

12
luni

Protecția mediului ; - Avize de principiu de la administratorii reţelelor de utulităţi (apă, canalizare,gaze
telefonie) - Acord de principiu al administratorilor drumurilor publice şi al proprietarilor de terenuri afectaţi de
execuţia lucrării - Plan de situaţie şi plan de încadrare, cu delimitarea proprietăţilor şi numele proprietarilor
terenurilor afectaţi de execuţia lucărilor, întocmite conform Legii nr. 50/1991 - La faza de proiect tehnic se va
solicita un nou certificat de urbanism

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 423 din 23 octombrie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...

Interval: 68 - 68

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

12
luni

Protecția mediului ; - Aviz S.C.Apavil S.A. - Aviz CEZ Distribuţie S.A. - Aviz Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea pentru scoaterea terenului din circuitul agricol si decizia D.A.D.R. - Aviz
Direcţia Admin. Domeniului Public - Municipiul Rm. Vâlcea -Grafic pt. execuţia lucrărilor aprobat de
Primăria Municip. Rm. Vâlcea - Acordul notarial al deţinătorilor de teren afectaţi de lucrările propuse
-Studiu geotehnic verificat la cerinţa Af -Referat verificator conf. Legii nr. 10/1995 -Planul de sit. şi
planul de încadrare în zonă întocmite pe suport topografic vizate de O.C.P.I.Vâlcea - Deviz de lucrări

1

S.N.T.G.N.
Mediaş jud.
,,TRANSGAZ'' SIBIU, C.P.
S.A. MEDIAŞ 551130, Str.
George Enescu,
Nr. 11

Modificare traseu şi continuare lucrări începute în municipiul
baza Autorizaţiei de construire nr.27 din
Ramnicu
11.07.2013 la lucrarea,, Reparaţia conductei de
Vâlcea
transport gaze naturale D 16'' Drăgăşani-Govora
zona Tătărani" cuprinsă în zona dintre DC 166 şi
pârâul Sărat, judeţul Vâlcea

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 426 din 24 octombrie 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...

Interval: 43 - 43

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată
execuție

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Comuna Păuşeşti - prin
Primar Pârvulescu Gheorghe

Păuşeşti judet Vâlcea, C.P.
247460

'' Reconstruire pod peste pârâul Otăsău, situat pe drumul de interes local
Văleni, satul Văleni, comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea''
Președinte,
ION CÎLEA

33

3.302.632,00

comuna Păuşeşti

12
luni

Regim de
Urgență

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa Nr. 1 la Dispoziția Nr. 431 din 28 octombrie 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 44 - 45
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

Durată
Observații
execuție
7

1

Comuna Amărăşti - prin primar Amărăşti judet Vâlcea
Drăghici Constantin

Continuare lucrări la obiectivul ,, Asfaltare drum comunal D.C.88 Creţeni-Nemoiu Km.
3+800- 8+200“ ( lucrări începute în baza Autorizaţiei de Construire nr.11 din
27.03.209 – pentru care se vor respecta prevederile şi condiţiile din autorizaţia iniţial

3.524.429,21 comuna Amărăşti

24
luni

2

Administraţia Bazinală de Apă
Olt prin S.C.Rodian Invest
S.R.L.

Decolmatare prin îndepărtarea materialului aluvionar pentru asigurarea scurgerii optime
în albie pe râul Cerna, comuna Valea Mare, judeţul Vâlcea.

15.000 lei

12
luni

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

Com. Valea Mare

8

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa Nr. 2 la Dispoziția Nr. 431 din 28 octombrie 2014
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ... Interval: 69 - 69
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

com. Grădiştea,
Livezi, Zătreni,

24
luni

Alimentare cu apă ; Canalizare ; Alimentare cu energie electrică ; Telefonizare ; Protecția mediului ; -Acord Inspect. de
Stat în Construcţii; -Aviz de gospodărirea apelor; -Aviz Stat Major General M.Ap.N. -Aviz administrator drum judeţean,
comunal şi local; -Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie - Serviciul Circulaţie rutieră; - Aviz Administratori reţele de
transport gaze naturale, gazolină,petrol, ţiţei(S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaş, S.C.Conpet S.A.Ploieşti, S.C.
O.M.V.Petrom S.A.etc.); -Acord proprietari teren exprimat în formă autentică, dacă la realizarea lucrărilor se afectează
proprietăţi private. -Studiu geotehnic; -Expertiză tehnică; -Referat verificator proiect conform Legii nr. 10/1995; - Plan
de situaţie şi plan de încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic vizat de O.C.P.I.Vâlcea.

1

C.N.A.D.N.R. Craiova judet
S.A.- Direcţia Dolj, C.P.
Regională de 200768, Str.
Calea
Drumuri şi
Severinului,
Poduri
Nr. 17
Craiova

"Modernizare D.N.67B
Scoarţa - Piteşti,km 0+00-km
188+200"pe terit. administrativ
al judeţului Vâlcea de la km
47+400 km119+636. Prezentul
certificat de urbanism este
însoţit de anexele nr.1-10.

Lăcusteni, Tetoiu,

Fârtăţeşti,
Măciuca,
Guşoeni, Creţeni
şi Suteşti

Președinte,
ION CÎLEA

34

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 432 din 29 octombrie 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ...

Interval: 49 – 49/ 2012

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată
execuție

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

1

COMUNA OTEŞANI (prin primar
Oprişor Mircea)

Oteşani judet Vâlcea

Pietruire şi asfaltare D.C.116 Cîrstăneşti- Oteşani

3.293.836,81

comuna Oteşani, Sat
Cîrstăneşti şi Oteşani

24
luni

Președinte,
ION CÎLEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 433 din 29 octombrie 2014
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

Nr. .... din ....

Interval: 46 - 47

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

1

2

Amplasare panouri temporare şi plăci permanente pentru investiţia
"Reabilitare şi modernizare D.J.665 limita judeţului Gorj-Mariţa- Izvorul
Rece - Vaideeni - Horezu, km 35+650-69+169, judeţul Vâlcea.

18.300

Preşedinte Ion Cîlea

Râmnicu Vâlcea judet Vâlcea, C.P.
240595, Str. General Praporgescu,
Nr. 1

CONSILIUL JUDEŢEAN
VÂLCEA - prin Preşedinte
Ion Cîlea

Râmnicu Vâlcea judet Vâlcea, C.P.
240595, Str. General Praporgescu,
Nr. 1

Refacere podeţe pe D.J.643B, km 20+950, km 26+300 şi km 31+100,
judeţul Vâlcea.

1.332.246 comuna Stăneşti şi comuna
Roeşti

CONSILIUL UDEŢEAN
VÂLCEA - prin

orasul Horezu şi comuna
Vaideeni

Președinte,
ION CÎLEA

Salut, Mariane!
Ai Monitorul nr. 5/2014, 36 pagini, 12 exemplare.
Vezi că pe copertă pui luna de apariţie: NOIEMBRIE 2014
Mai vorbim la telefon înainte de a te apuca de lucru la el.
Să auzim de bine! Gh. Stancu
35

Durată
Observații
execuție
7
14
luni
24
luni

8
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