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CUPRINS

HOTĂRÂRI
HOTĂRÂREA nr. 97 din 30 aprilie 2015, privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiţii ale
Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, a Programului lucrărilor de
întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, precum şi alocarea unei sume Oraşului Horezu din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2015
HOTĂRÂREA nr. 98 din 30 aprilie 2015, privind aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli al Societă ii ‘’Expo - Nord Oltenia’’ S.A pe anul 2015
HOTĂRÂREA nr. 99 din 30 aprilie 2015, privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.60 din 31 martie
2015,privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare şi modificarea
anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.14 din 30 ianuarie 2015
HOTĂRÂREA nr. 100 din 30 aprilie 2015, privind aprobarea organigramei i a statului de func ii ale Camerei Agricole Jude ene
Vâlcea
HOTĂRÂREA nr.101din 30 aprilie 2015, privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie 1999,
privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRÂREA nr.102 din 30 aprilie 2015, privind declararea de interes public judeţean a unui bun şi darea lui în administrarea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea
HOTĂRÂREA nr.103 din 30 aprilie 2015, privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice faza “Studiu de fezabilitate”, pentru
obiectivul de investiţii „Refacere platformă drum, ziduri de sprijin şi amenajări podeţe pe DJ 701 D Ciunget – Latoriţa – Galbenu km.0
+ 000 – 5 + 500”, judeţul Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 104 din 30 aprilie 2015, privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice faza: Studiu de fezabilitate/Documentaţie pentru avizarea
lucrărilor de intervenţie, pentru obiectivul de investiţii „Consolidare şi refacere DJ 703 N Berislăveşti -Releu Cozia, km 1+500-4+000“, judeţul Vâlcea
HOTĂRÂREA nr.105 din 30 aprilie 2015, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza: Studiu de fezabilitate /
Documentaţie pentru avizarea lucrărilor de intervenţie, pentru obiectivul de investiţii „Consolidare şi refacere platformă drum DJ 678
limită judeţul Olt – Galicea – Budeşti, km 36+000 (Valea Ruzii)“, judeţul Vâlcea
HOTĂRÂREA nr.106 din 30 aprilie 2015, privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui tronson
din drumul judeţean 677 C Limită Judeţ Olt - Lungeşti – Fumureni – Râmeşti (DJ 677)
HOTĂRÂREA nr.107 din 30 aprilie 2015, privind aprobarea reţelei şcolare din învăţământul special, pentru anul şcolar 2015 – 2016
HOTĂRÂREA nr.108 din 30 aprilie 2015, privind punerea la dispozi ia proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la
nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legisla ia de mediu i cre terii eficien ei
energetice – Faza 2”- a reţelelor termice primare de alimentare cu energie termică din domeniul public al jude ului Vâlcea
HOTĂRÂREA nr.109 din 30 aprilie 2015, privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în
judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRÂREA nr.110 din 30 aprilie 2015, privind aprobarea "Protocolului de colaborare pentru realizarea în comun de activităţi,
servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informaţiei şi de comunicaţii , între Consiliul Judeţean Vâlcea
şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale"
HOTĂRÂREA nr. 111 din 30 aprilie 2015, privind aprobarea "Protocolului de colaborare cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA) referitor la gestiunea Registrului Agricol în format electronic "
HOTĂRÂREA nr.112 din 30 aprilie 2015, privind încetarea mandatului reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A.
HOTĂRÂREA nr.113 din 30 aprilie 2015, privind desemnarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor
la Societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A. şi aprobarea Contractului de mandat al acestuia
HOTĂRÂREA nr.114 din 30 aprilie 2015, privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de
management, a duratei pentru care se va încheia Contractul de management, precum şi numirea managerului la Memorialul „Nicolae Bălcescu”
HOTĂRÂREA nr.115 din 30 aprilie 2015, privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management, a
duratei pentru care se va încheia Contractul de management, precum şi numirea managerului la Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 116 din 30 aprilie 2015, privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management, a
duratei pentru care se va încheia Contractul de management, precum şi numirea managerului la Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea
HOTĂRÂREA nr.117 din 30 aprilie 2015, privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management, a
duratei pentru care se va încheia Contractul de management, precum şi numirea managerului la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea

DISPOZIŢII
DISPOZIŢIA nr. 164 din 3 aprilie 2015, privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui minorei UNGUREANU MARIAAMEDEA în MARIA-AMEDEEA
DISPOZIŢIA nr. 166 din 6 aprilie 2015, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei PĂŢITU
AURELIA în IONESCU
DISPOZIŢIA nr. 167 din 6 aprilie 2015, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei CHABORSCHI
FLORENŢA-CARMEN în ARGEŞANU
DISPOZIŢIA nr. 168 din 6 aprilie 2015, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului CIUCĂ IONUŢCORNEL în DOLEA
DISPOZIŢIA nr. 177 din 8 aprilie 2015, privind emiterea unui certificat de urbanism
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DISPOZIŢIA nr. 183 din 10 aprilie 2015, privind emiterea a două certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 185 din 10 aprilie 2015, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului TIMOCEANU
GHEORGHE-MARIUS-FLORIAN în BUDURĂSCU
DISPOZIŢIA nr. 186 din 10 aprilie 2015, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei VÎRTEJ IOANALAURA în BURDĂLESCU
DISPOZIŢIA nr. 188 din 20 aprilie 2015, privind emiterea a unsprezece certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 192 din 22 aprilie 2015, privind emiterea unei autorizaţii de construire
DISPOZIŢIA nr. 195 din 23 aprilie 2015, privind prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire
DISPOZIŢIA nr. 196 din 24 aprilie 2015, privind emiterea unui certificat de urbanism
00
DISPOZIŢIA nr. 197 din 24 aprilie 2015, privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2015, ora 10
DISPOZIŢIA nr. 200 din 27 aprilie 2015, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului GĂINUŞE
MARIUS-ION în UNGUREANU
DISPOZIŢIA nr. 202 din 29 aprilie 2015, privind emiterea a două certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 203 din 29 aprilie 2015, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei DUŢĂ RAMONAELENA în TÎLMACIU
DISPOZIŢIA nr. 204 din 30 aprilie 2015, privind emiterea unei autorizaţii de construire
ANEXE
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea,
a Bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, a Programului lucrărilor de întreţinere
şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, precum şi alocarea unei sume Oraşului Horezu din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2015
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2015, la care participă un număr de 24 consilieri judeţeni din totalul de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.6414 din 20 aprilie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.6415 din 20 aprilie 2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale art.19, alin.(2) şi art.36, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 (1) Se rectifică Bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.46 din 17 februarie
2015, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexelor nr.1 şi 2.
(2) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2015, privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, potrivit art.1, alin.(1)
este prevăzută în anexele nr. 2.1 - 2.7.
Art.2 (1) Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2015, potrivit anexei nr.3.
(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 2015, potrivit anexei nr.3a.
Art.3 Se rectifică Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, pe anul 2015, potrivit anexelor nr.4 şi 4.1.
Art.4 Se rectifică Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2015, potrivit anexei nr.5.
Art.5 (1) Se alocă suma de 30,0 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, Oraşului Horezu, pentru organizarea şi
desfăşurarea târgului „Cocoşul de Hurez”, precum şi pentru participarea oraşului Horezu la Târgul internaţional de ceramică ARGILLA 2015 Aubagne din Franţa.
(2) Primarul Oraşului Horezu, în calitatea de ordonator principal de credite, răspunde de modul de utilizare al sumei prevăzute la art.5, alin.(1).
Art.6 Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.7, 3, 3.a, 4, 4.1 şi 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice, Spitalului
Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Primăriei Oraşului Horezu, 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 şi completările ulterioare, cu un număr de 24 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 97 din 30 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
privind aprobarea Bugetului de venituri

HOTĂRÂRE
i cheltuieli al Societă ii ‘’Expo - Nord Oltenia’’ S.A pe anul 2015

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2015, la care participă un număr de 25 consilieri judeţeni, din numărul
total de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepre edintelui cu atribu ii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.6076 din 14 aprilie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.6077 din 14 aprilie 2015, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Societă ii ‘’Expo-Nord Oltenia‘’S.A, nr.129 din 31.03.2015, înregistrată la Consiliul Jude ean Vâlcea sub nr.5545 din 03.04.2015;
În conformitate cu prevederile art.1 din Ordonan a Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici, la care statul sau unită ile administrativ-teritoriale sunt ac ionari unici ori majoritari, sau de in direct ori indirect o participa ie
majoritară, cu modificările i completările ulterioare, cele ale Ordinului Ministrului Finan elor Publice, nr.2032/2013, privind aprobarea formatului i
structurii bugetului de venituri i cheltuieli, precum i a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările i completările ulterioare, coroborate
cu cele ale Legii bugetului de stat pe anul 2015, nr. 186/2014;
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 aprobă Bugetul de venituri i cheltuieli al Societă ii ‘’Expo-Nord Oltenia‘’ S.A pe anul 2015, potrivit anexelor nr.1-8, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direc iei Generale Economice,
Societă ii “Expo- Nord Oltenia” S.A i Administra iei Jude ene a Finan elor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi
va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2), lit.’’a’’, coroborate cu cele ale art.98, din Legea administraţiei
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 24 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 1 abţineri.
p. P R E Ş E D I N T E,
VICEPRE EDINTE,
Gheorghe PĂSAT
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 98 din 30 aprilie 2015
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDE EAN VÂLCEA
H O TĂ R Â R E
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.60 din 31 martie 2015,
privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare şi modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.14 din 30 ianuarie 2015
Consiliul Jude ean Vâlcea, întrunit în edin a ordinară din data de 30 aprilie 2015, la care participă un număr de 28 consilieri jude eni din totalul de 32 consilieri în
func ie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepre edintelui cu atribu ii de Pre edinte al Consiliului Jude ean Vâlcea, înregistrată sub nr.6481 din 21 aprilie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direc iei Generale Economice, înregistrat sub nr.6482 din 21 aprilie 2015, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.58 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 i completările ulterioare,
HOTĂRĂ TE:
Art.1 Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.60 din 31 martie 2015, privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local,
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare şi modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.14 din 30 ianuarie 2015,
se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Jude ului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, precum şi
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei i va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Jude ean Vâlcea i în Monitorul Oficial al Jude ului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 coroborate cu cele ale art. 45 alin.(2) lit. „a” din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 28 voturi pentru 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. P R E Ş E D I N T E,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 99 din 30 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
privind aprobarea organigramei

HOTĂRÂRE
i a statului de func ii ale Camerei Agricole Jude ene Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2015, la care participă un număr de 28 consilieri judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepre edintelui cu atribu ii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 6074 din 14.04.2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direc iei Generale Administra ie Locală, înregistrat sub nr. 6075 din 14.04.2015, precum şi
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Jude ean Vâlcea;
inând cont de Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 13011/2015;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(1), lit.a) şi alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările
i completările ulterioare i art. 100 din Legea 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, republicată, cu modificările i completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97, alin.(1) din Legea administra iei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările i completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă organigrama i statul de func ii ale Camerei Agricole Jude ene Vâlcea, prevăzute în anexele nr. 1 i 2, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Pe data prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Jude ean Vâlcea nr. 26 din 30.01.2015 privind aprobarea organigramei i a
statului de func ii ale Camerei Agricole Jude ene Vâlcea, î i încetează valabilitatea.
Art. 3. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direc iei
Generale Administra ie Locală, Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, precum şi Camerei Agricole Jude ene 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 i completările ulterioare, cu un număr de 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 100 din 30 aprilie 2015
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Anexa nr. 2
la Hotararea nr. 100 din 30. 04. 2015

STAT DE FUNCŢII

1
VACANT
Ion Cosmin Nicolae

3
4

Neamtu Rodica
VACANT

5

Stanciu Bianca Elena

6

Badele Eugenia

7

Barbu Marin

8

Rotaru Nicolae

9

Trandafir Gheorghe

10
11
12
13
14
15
16
17

Constantinescu Marius
Gruitoiu Radu Gabriel
Papa Elena Delia
VACANT
VACANT
VACANT
VACANT
VACANT

18
19
20

Funcţia publică
STRUCTURA

de
conducere

de
execuţie

Nivelul
studiilor

Numele, prenumele/ vacant,
temporar vacant, după caz

Gradul
profesion
al

Nr
.
crt
.
0
1
2

Clasa

AL CAMEREI AGRICOLE JUDETENE VALCEA

OBSERVATII

2

3
4
5
6
7
Dir executiv
I
II
S
Dir exec adj
I
II
S
COMPARTIMENT BUGET,FINANCIAR CONTABILITATE
consilier
I
superior
S
consilier
I
superior
S
COMPARTIMENT RESURSE UMANE
consilier
I
debutant
S
COMPARTIMENT INFORMARE, COMUNICARE SI RELATII PUBLICE
consilier
I
superior
S
COMPARTIMENT EXTENSIE , CONSULTANTA SI PROMOVARE
FORME ASOCIATIVE
consilier
I
superior
S
COMPARTIMENTUL INSTRUIRE SI PREGATIRE PROFESIONALA
consilier
I
superior
S
COMPARTIMENTUL ELABORARE, IMPLEMENTARE SI
EVALUARE PROIECTE DE DEZVOLTARE A FERMEI
consilier
I
superior
S
consilier
consilier
consilier
consilier
consilier
consilier
consilier
consilier
CAMERE AGRICOLE LOCALE

Camera Agricola Slatioara
Marica Firuta
Camera Agricola Rm.Valcea
Botu Irina Corina
Camera Agricola Maciuca
Marinescu Gabriela
Număr total funcţii publice de conducere -

2

Număr total funcţii publice de execuţie -

18

Total funcţii publice -

20
p. PRE EDINTE
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie 1999, privind însuşirea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2015, la care participă un număr de 29 consilieri judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.6412 din 20 aprilie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.6413 din 20 aprilie 2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.3, alin.(3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi
cele ale pct.X din Normele Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.548/1999;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.l Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103/1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- poziţia nr.441, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum judeţean 678 Limită jud. Olt – Drăgoeşti – Casa Veche – Drăgioiu – Galicea – Bratia
– Cremenari – Bercioiu – Ruda – Bârseşti – Barza – Budeşti (DN 7)”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: îmbrăcăminte: asfalt, pietruit;
poduri b.a. l = 610 m (23 buc.); L = 38.120 m (l medie = 16,61), S = 633.383 mp; Adresa: Limită jud. Olt – Budeşti (DN 7)”.
Art.ll Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Tehnice, precum şi Direcţiei
Generale Economice în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site – ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi
în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT
CONTRASEMNEAZĂ
SECREAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.101 din 30 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind declararea de interes public judeţean a unui bun şi darea lui în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2015, la care participă un număr de 27 consilieri judeţeni din totalul de
32 consilieri în func ie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribu ii de Pre edinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.6307 din 17 aprilie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.6308 din 17 aprilie 2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”c” şi alin.(4) lit. ’’a’’, coroborate cu cele ale art.123, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3, alin.(3) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.554, art.861 alin.(3) şi art.867 - 870 din Codul civil, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se declară de interes public judeţean bunul „Masă de operaţie ortopedică”, ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se dă în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, bunul prevăzut la art.1.
Art.3.(1) Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, va folosi bunul dat în administrare, în următoarele condiţii:
1.
2.
3.
4.
5.

Să păstreze destinaţia iniţială a acestuia;
Să asigure folosirea eficientă a bunului care face obiectul dării în administrare, potrivit specificului acestuia;
Să restituie bunul, la data încetării dreptului de administrare, în deplină proprietate, liber de orice sarcini;
Să respecte condiţiile impuse de natura bunului;
Să răspundă de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act de transmitere.
(2) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească şi să dispună de bun în condiţiile actului de dare în administrare.
Art.4. Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate sau prin actul de revocare, care poate fi adoptat de Consiliul
Judeţean Vâlcea, în situaţiile în care:
1. titularul dreptului de administrare nu respectă una din condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre;
2. administratorul renunţă la bunul dat în administrare;
3. dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunului dat în administrare;
4. interesul na ional sau local o impune;
5. alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.
Art.5 Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea.
Art.6 Pe data prezentei hotărâri se modifică, în mod corespunzător Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie
1999, de însuşire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.7 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale
Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, precum şi Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(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 27 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. P R E Ş E D I N T E,
VICEPRE EDINTE
Gheorghe Păsat

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.102 din 30 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice faza “Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investiţii „Refacere platformă
drum, ziduri de sprijin şi amenajări podeţe pe DJ 701 D Ciunget – Latoriţa – Galbenu km.0 + 000 – 5 + 500”, judeţul Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2015, la care participă un număr de 27 consilieri judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.6438 din 21 aprilie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.6439 din 21 aprilie 2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit. ”f” şi art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu cele ale art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico - economică faza “Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investiţii „Refacere platformă drum, ziduri de
sprijin şi amenajări podeţe pe DJ 701 D Ciunget – Latoriţa – Galbenu km.0 + 000 – 5 + 500”, judeţul Vâlcea, ai cărui indicatori tehnico - economici
sunt prevăzuţi în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Tehnice, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, cu un număr de 27 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.103 din 30 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDE EAN VÂLCEA
H O TĂ R Â R E
privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice faza: Studiu de fezabilitate/Documentaţie pentru avizarea lucrărilor de intervenţie,
pentru obiectivul de investiţii „Consolidare şi refacere DJ 703 N Berislăveşti -Releu Cozia, km 1+500-4+000“, judeţul Vâlcea
Consiliul Jude ean Vâlcea, întrunit în edin a ordinară din data de 30 aprilie 2015, la care participă un număr de 28 consilieri jude eni din totalul de 32 consilieri în
func ie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepre edintelui cu atribu ii de Pre edinte al Consiliului Jude ean Vâlcea, înregistrată sub nr.6436 din 21 aprilie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direc iei Tehnice, înregistrat sub nr.6437 din 21 aprilie 2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin. (3) lit. „f”, art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările i completările ulterioare,
HOTĂRĂ TE:
Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico - economică faza: Studiu de fezabilitate/Documentaţie pentru avizarea lucrărilor de intervenţie, pentru
obiectivul de investiţii „Consolidare şi refacere DJ 703 N Berislăveşti - Releu Cozia, km 1+500-4+000“, judeţul Vâlcea, ai cărui indicatori tehnicoeconomici sunt prevăzuţi în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Jude ului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Tehnice, precum i Instituţiei Prefectului – Judeţului Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei i va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Jude ean Vâlcea i în Monitorul Oficial al Jude ului 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 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. P R E Ş E D I N T E,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.104 din 30 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDE EAN VÂLCEA
H O TĂ R Â R E
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza: Studiu de fezabilitate / Documentaţie pentru avizarea
lucrărilor de intervenţie, pentru obiectivul de investiţii „Consolidare şi refacere platformă drum
DJ 678 limită judeţul Olt – Galicea – Budeşti, km 36+000 (Valea Ruzii)“, judeţul Vâlcea
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Consiliul Jude ean Vâlcea, întrunit în edin a ordinară din data de 30 aprilie 2015, la care participă un număr de 28 consilieri jude eni din totalul de 32 consilieri în
func ie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepre edintelui cu atribu ii de Pre edinte al Consiliului Jude ean Vâlcea, înregistrată sub nr.6602 din 22 aprilie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direc iei Tehnice, înregistrat sub nr.6603 din 22 aprilie 2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin. (3) lit. „f”, art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările i completările ulterioare,
HOTĂRĂ TE:
Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico - economică faza: Studiu de fezabilitate / Documentaţie pentru avizarea lucrărilor de intervenţie, pentru
obiectivul de investiţii „Consolidare şi refacere platformă drum DJ 678 limită judeţul Olt – Galicea – Budeşti, km 36+000 (Valea Ruzii)“, judeţul
Vâlcea, ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuţi în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Jude ului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Tehnice, precum i Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei i va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Jude ean Vâlcea i în Monitorul Oficial al Jude ului 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 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. P R E Ş E D I N T E,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.105 din 30 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui tronson din
drumul judeţean 677 C Limită Judeţ Olt - Lungeşti – Fumureni – Râmeşti (DJ 677)
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2015, la care participă un număr de 28 consilieri judeţeni din totalul de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.6524 din 21 aprilie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.6525 din 21 aprilie 2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şuşani nr.23 din 31 martie 2015, precum şi Hotărârea Consiliului Local al Comunei
Lungeşti, nr.22 din 29 aprilie 2015;
În conformitate cu prevederile art.5, art.8 şi art.12, alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui tronson din drumul judeţean 677 C Limită Judeţ Olt – Lungeşti –
Fumureni – Râmeşti (DJ 677), ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Tehnice, Consiliului Local al
Comunei Şuşani, precum şi Consiliului Local al Comunei Lungeşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, cu un număr de 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.106 din 30 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea reţelei şcolare din învăţământul special, pentru anul şcolar 2015 – 2016
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2015, la care participă un număr de 28 consilieri judeţeni din numărul
total de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.6323 din 17 aprilie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.6324 din 17 aprilie 2015, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de Avizul conform al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice – Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară
Naţională, privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special posliceal pentru anul şcolar 2015 – 2016 ( Liceul Tehnologic
Special nr.1 Bistriţa), înregistrat la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.18034/R din 19 ianuarie 2015, precum şi de Avizul conform al Inspectoratului
Şcolar Judeţean Vâlcea, privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar special, nivel preşcolar, primar şi gimnazial,
pentru anul şcolar 2015 - 2016 (Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni), înregistrat sub nr.5673 din 6 aprilie 2015;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(5), lit.„a”, pct.1 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi cele ale art.12 alin.(6), art.61 alin. (1) şi (2), art.110 alin.(3) şi art.112 alin.(3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se organizează reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special preuniversitar, pentru anul şcolar 2015 - 2016, după cum urmează:
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni, oraşul Băbeni, judeţul Vâlcea;
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- Liceul Tehnologic Special nr.1 Bistriţa, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice, Inspectoratului
Şcolar Judeţean Vâlcea, precum şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice – Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară
Naţională, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr.107 din 30 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind punerea la dispozi ia proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului
Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legisla ia de mediu i cre terii eficien ei energetice –
Faza 2”- a reţelelor termice primare de alimentare cu energie termică din domeniul public al Jude ului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2015, la care participă un număr de 28 consilieri judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepre edintelui cu atribu ii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr.6793/24.04.2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe i Relaţii Externe înregistrat la nr. 6794 /24.04.2015 precum i
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) literele “b”, “c”
i “d” i art. 120 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere:
• Acordul de parteneriat România nr. 2014RO16M8PA001.1.2 încheiat cu Comisia Europeană pentru perioada de finan are 2014-2020;
• Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 3 a Programului Opera ional Sectorial de Mediu revizuit în decembrie 2014,
• Hotărârea Consiliului Jude ean Vâlcea nr. 95/31.03.2015 de aprobare a aplica iei de finan are i a documentelor suport pentru proiectul
„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la
legisla ia de mediu i cre terii eficien ei energetice – faza 2”,
• Hotărârea Consiliului Jude ean Vâlcea nr. 156/30.11.2009 de aprobare a Master-Planului privind reabilitarea sistemului de încălzire
centralizată din Municipiul Râmnicu Vâlcea,
• Hotărârea Consiliului Jude ean Vâlcea nr. 129/30.11.2010 i Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 367/14.12.2010
de aprobare a investi iilor complementare proiectului aflat în derulare prin axa prioritară 3 a Programului Opera ional Sectorial de Mediu,
• Hotărârea Consiliului Jude ean Vâlcea nr.12/27.01.2011 de aprobare a indicatorilor de performan ă ai Sistemului de Alimentare Centralizată
cu Energie Termică (SACET) din cadrul S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea
i a Planului de ac iune privind implementarea indicatorilor de
performan ă pentru SACET
• Hotărârea Consiliului Jude ean Vâlcea nr. 146/30.12.2014 i Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr.235/26.11.2014 de
aprobare a perioadei de finan are a proiectului men ionat,
• Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.45/ 30.04.2015 privind trecerea unor bunuri din patrimoniul S.C CET Govora S.A Râmnicu Vâlcea în
domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea.
• Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea 87/30.07.2010 privind concesionarea unor bunuri aparţinând domeniului public al judeţului Vâlcea,către
S.C.CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea .
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă punerea la dispozi ia proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea
pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legisla ia de mediu i cre terii eficien ei energetice – Faza 2”- a reţelelor termice
primare de alimentare cu energie termică din domeniul public al Jude ului Vâlcea în scopul realizării investi iilor ce fac obiectul proiectului, bunuri
identificate potrivit Anexelor nr. 1- 6 la prezenta hotărâre.
Art. 2 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Vâlcea, Direc iei Generale Autoritatea de Management pentru POS Mediu din cadrul Ministerului Fondurilor Europene,
Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea precum i 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 i completările ulterioare, cu un număr de 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPRE EDINTE
Gheorghe PĂSAT
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 108 din 30 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vâlcea, aprobat prin
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 30 aprilie 2015, la care participă un număr de 27 consilieri judeţeni, din totalul de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.4874 din 25 martie 2015;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.4875 din 25 martie 2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
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.4 şi art.17 alin.(1) lit.’’c’’ din Legea serviciilor de transport public local, nr.92/2007, cu
modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art.17, lit.’’a’’, lit.’’c’’, lit.’’d’’, lit.’’e’’ şi lit.’’f’’ 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;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează potrivit Anexelor nr.1 şi nr.2.
Art.2 Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice 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 27 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.109 din 30 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea "Protocolului de colaborare pentru realizarea în comun de activităţi, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea
de servicii de tehnologia informaţiei şi de comunicaţii , între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale"
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2015, la care participă un număr de 28 consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 6776 din 24.04.2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr. 6777 din 24.04.2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
art. 91 alin. (1) litera "e" şi alin. (6) litera "a" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă "Protocolul de colaborare pentru realizarea în comun de activităţi, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea
de servicii de tehnologia informaţiei şi de comunicaţii, între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale", prevăzut
în Anexa, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Se împuterniceşte domnul Gheorghe PĂSAT, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, să semneze prezentul protocol.
Art. 3 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta Hotărâre Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei, şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu un număr de 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 110 din 30 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea "Protocolului de colaborare cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA) referitor la gestiunea Registrului Agricol în format electronic "
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2015, la care participă un număr de 28 consilieri judeţeni din numărul total de 32 în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 6774 din 24.04.2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr. 6775 din 24.04.2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a
art. 91 alin. (1) litera "e" şi alin. (6) litera "a" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 28/ 2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministrului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministrului Administraţiei şi Internelor, Ministrului Finanţelor Publice şi Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică
nr. 95/ 153/ 1998/ 3241/ 2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010 – 2014;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă "Protocolul de colaborare cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) referitor la gestiunea
Registrului Agricol în format electronic" în vederea implementării proiectelor în cadrul Operaţiunii 3.2.1 – „Susţinerea implementării de soluţii de
e-guvernare şi asigurarea conexiunii de broadband, acolo unde este necesar” – apelul 3 de proiecte din cadrul Programului Operaţional Sectorial
"Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013", prevăzut în Anexa, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Se împuterniceşte domnul Gheorghe PĂSAT, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, să semneze prezentul protocol.
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Art. 3 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta Hotărâre Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei, şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu un număr de 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 111 din 30 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind încetarea mandatului reprezentantului Judeţului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A.
Consiliul Judeţean Vâlcea întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2015, la care participă un număr de 28 consilieri judeţeni din totalul de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.6701 din 23 aprilie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.6702 din 23 aprilie 2015, precum i avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de cererea înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.6646 din 23 aprilie 2015 prin care domnul Nicu Spiridon a adus la cunoştinţă
că renunţă la mandatul de reprezentant al judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A.;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a”, alin.(2), lit.”d” şi art.92 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.9, lit.”a” din Contractul de mandat al reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra –Vâlcea S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.117 din 31.07.2013;
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, se ia act de încetarea, la cerere, a mandatului de reprezentant al Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A., al domnului Nicu Spiridon.
Art.2. Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Societăţii Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A., precum şi persoanei prevăzute la art.1, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 112 din 30 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A. şi aprobarea Contractului de mandat al acestuia
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2015, la care participă un număr de 31 consilieri judeţeni din totalul de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.6703 din 23 aprilie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 6704 din 23 aprilie 2015, precum i avizele comisiilor de specialitate;
Văzând procesul – verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’a’’, alin.(2) lit.’’d’’, art.92 şi art.102 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3 pct.2 lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului constitutiv al Societăţii Centrul de
Afaceri Flandra - Vâlcea S.A, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.132 din 30 septembrie 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 Domnul Georgescu Tiberiu - Octavian, consilier judeţean, se desemnează ca reprezentant al Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A.
Art.2(1) Se aprobă Contractul de mandat, în baza căruia Judeţul Vâlcea va fi reprezentat în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea
Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A., cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se împuterniceşte domnul Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, să semneze Contractul
de mandat, aprobat potrivit alin.(1), care se va încheia între Consiliul Judeţean Vâlcea şi reprezentantul desemnat în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Societăţii Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A., Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, precum şi persoanei
prevăzute la art.1, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(5) coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 1 abţineri.
p. P R E Ş E D I N T E
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
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Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.113 din 30 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management, a duratei
pentru care se va încheia Contractul de management, precum şi numirea managerului la Memorialul „Nicolae Bălcescu”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2015 la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni din numărul
total de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.6496 din 21 aprilie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.6497 din 21 aprilie 2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând procesul – verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a”, alin.(2), lit.”e” şi alin.(5), lit.”a”, pct.4 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.2, lit.”a”, art.20, alin.(5) şi art.23 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008,
privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat la Memorialul „Nicolae Bălcescu”, în perioada 4 - 16 martie 2015.
Art.2 Domnul Chelcea Dumitru – Antonie se numeşte în funcţia de manager la Memorialul „Nicolae Bălcescu”.
Art.3 Se aprobă Proiectul de management al domnului Chelcea Dumitru – Antonie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Durata Contractului de management, pentru care a fost elaborat Proiectul de management prevăzut la art.3, este de 5 ani.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, structurilor funcţionale din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Memorialului „Nicolae Bălcescu”, precum şi domnului Chelcea Dumitru Antonie, 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 conformitate cu prevederile art.45, alin.(5) coroborate cu ale art.98 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. P R E Ş E D I N T E
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.114 din 30 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management, a duratei pentru
care se va încheia Contractul de management, precum şi numirea managerului la Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2015 la care participă un număr de 31 consilieri judeţeni din numărul
total de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.6498 din 21 aprilie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.6499 din 21 aprilie 2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând procesul – verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a”, alin.(2), lit.”e” şi alin.(5), lit.”a”, pct.4 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.2, lit.”a”, art.20, alin.(5) şi art.23 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008,
privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat la Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, în perioada 8 - 15 aprilie 2015.
Art.2 Domnul Roman Adrian – Constantin se numeşte în funcţia de manager la Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea.
Art.3 Se aprobă Proiectul de management al domnului Roman Adrian – Constantin, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Durata Contractului de management, pentru care a fost elaborat Proiectul de management prevăzut la art.3, este de 3 ani.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, structurilor funcţionale din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, precum şi domnului Roman Adrian – Constantin, 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 conformitate cu prevederile art.45, alin.(5) coroborate cu ale art.98 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 115 din 30 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management, a duratei pentru care
se va încheia Contractul de management, precum şi numirea managerului la Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea
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Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2015 la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni din numărul
total de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.6494 din 21 aprilie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.6495 din 21 aprilie 2015, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând procesul – verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a”, alin.(2), lit.”e” şi alin.(5), lit.”a”, pct.4 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.2, lit.”a”, art.20, alin.(5) şi art.23 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008,
privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat la Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, în
perioada 8 – 15 aprilie 2015.
Art.2 Domnul Tulugea Claudiu – Aurel se numeşte în funcţia de manager la Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea.
Art.3 Se aprobă Proiectul de management al domnului Tulugea Claudiu – Aurel, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Durata Contractului de management, pentru care a fost elaborat Proiectul de management prevăzut la art.3, este de 4 ani.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, structurilor funcţionale din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, precum şi domnului Tulugea Claudiu – Aurel, 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 conformitate cu prevederile art.45, alin.(5) coroborate cu ale art.98 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr.116 din 30 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management, a duratei pentru care
se va încheia Contractul de management, precum şi numirea managerului la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2015 la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni din numărul
total de 32 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.6492 din 21 aprilie 2015;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.6493 din 21 aprilie 2015, precum şi avizele
comisiilor de specialitate;
Văzând procesul – verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a”, alin.(2), lit.”e” şi alin.(5), lit.”a”, pct.4 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.2, lit.”a”, art.20, alin.(5) şi art.23 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008,
privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea, în
perioada 8 - 15 aprilie 2015.
Art.2 Doamna Gănescu Doina se numeşte în funcţia de manager la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea.
Art.3 Se aprobă Proiectul de management al doamnei Gănescu Doina, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Durata Contractului de management, pentru care a fost elaborat Proiectul de management prevăzut la art.3, este de 4 ani.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, structurilor funcţionale din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea, precum şi doamnei Gănescu Doina, 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 conformitate cu prevederile art.45, alin.(5) coroborate cu ale art.98 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.117 din 30 aprilie 2015
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DISPOZIŢII
ALE
PREŞEDINTELUI
CONSILIULUI JUDEŢEAN
VÂLCEA
(aprilie)
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui
minorei UNGUREANU MARIA-AMEDEA în MARIA-AMEDEEA
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3510 din 27.03.2015, privind cererea doamnei
Ungureanu Valentina-Alina, care solicită schimbarea prenumelui fiicei sale minore, din Maria-Amedea în Maria-Amedeea, motivând că este
cunoscută în societate cu acest prenume;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa
Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit. ’’m’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a
numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi
cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a prenumelui minorei Ungureanu Maria-Amedea, domiciliată în municipiul
Râmnicu Vâlcea, str.Luceafărului nr.10, bl.A16, sc.B, ap.1, judeţul Vâlcea, tată Nicolae şi mamă Valentina-Alina, născută în localitatea Civita
Castellana VT, ţară - Italia, la data de 7 septembrie 2006, C.N.P.6060907384036 şi se schimbă prenumele acesteia, pe cale administrativă, din
Maria-Amedea în Maria-Amedeea, urmând să poarte în viitor numele de familie UNGUREANU şi prenumele MARIA-AMEDEEA.
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.P R E Ş E D I N T E,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 164 din 3 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei PĂŢITU AURELIA în IONESCU
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3512 din 27.03.2015, prin care se propune
admiterea cererii doamnei Păţitu Aurelia, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Păţitu în Ionescu, motivând că actualul
nume de familie provoacă ilaritate;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa
Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”a”, ale art.10 alin.(2) şi ale art.14 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe
cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a",
pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Păţitu Aurelia, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, Aleea Primăverii nr.9, bl.D3, sc.D, ap.18, judeţul Vâlcea,
tată Alexandru şi mamă Vasilichia, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 11 iulie 1966, CNP 2660711384223, şi se schimbă
numele acesteia, pe cale administrativă, din Păţitu în Ionescu, urmând să poarte în viitor numele de familie IONESCU şi prenumele AURELIA.
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 şi îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii, cererea acesteia fiind scutită de plata taxei extrajudiciare de timbru.
p.P R E Ş E D I N T E,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 166 din 6 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei CHABORSCHI FLORENŢA-CARMEN în ARGEŞANU
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;

19

Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3513 din 27.03.2015, prin care se propune
admiterea cererii doamnei Chaborschi Florenţa-Carmen, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Chaborschi în Argeşanu,
motivând că doreşte să revină la numele de familie dobândit la naştere;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa
Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a
numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele
ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Chaborschi Florenţa-Carmen, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.1 Mai nr.33, judeţul Vâlcea, tată Dumitru şi
mamă Elena, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 23 iunie 1959, CNP 2590623384202, şi se schimbă numele acesteia, pe cale
administrativă, din Chaborschi în Argeşanu, urmând să poarte în viitor numele de familie ARGEŞANU şi prenumele FLORENŢA-CARMEN.
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.P R E Ş E D I N T E,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 167 din 6 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE-

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului CIUCĂ IONUŢ-CORNEL în DOLEA

Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3511 din 27.03.2015, prin care se propune
admiterea cererii domnului Ciucă Ionuţ-Cornel, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Ciucă în Dolea, din recunoştinţă
pentru bunicul matern, care s-a ocupat de creşterea şi îngrijirea dumnealui;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa
Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a
numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele
ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Ciucă Ionuţ-Cornel, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, Aleea Nuci nr.73, bl.5, ap.39, judeţul Vâlcea, tată
Ion-Cătălin şi mamă Elena, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 20 ianuarie 1997, CNP 1970120385581, şi se schimbă
numele acestuia, pe cale administrativă, din Ciucă în Dolea, urmând să poarte în viitor numele de familie DOLEA şi prenumele IONUŢ-CORNEL.
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.P R E Ş E D I N T E,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 168 din 6 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism

Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr.5772 din 07.04.2015, prin care se propune emiterea unui
certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor 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.
p.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
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Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 177 din 8 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr.5972 din 09.04.2015, prin care se propune emiterea a două certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor 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.
p.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 183 din 10 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului
TIMOCEANU GHEORGHE-MARIUS-FLORIAN în BUDURĂSCU
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3514 din 27.03.2015, prin care se propune
admiterea cererii domnului Timoceanu Gheorghe-Marius-Florian, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Timoceanu în
Budurăscu, din recunoştinţă pentru mama sa, care s-a ocupat singură de creşterea şi îngrijirea dumnealui;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa
Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a
numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele
ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Timoceanu Gheorghe-Marius-Florian, domiciliat în satul Zăvoieni, comuna Măciuca, judeţul Vâlcea, tată Aurel şi mamă
Liana, născut în municipiul Tîrgu Jiu, judeţul Gorj, la data de 1 decembrie 1996, CNP 1961201180029, şi se schimbă numele acestuia, pe cale
administrativă, din Timoceanu în Budurăscu, urmând să poarte în viitor numele de familie BUDURĂSCU şi prenumele GHEORGHE-MARIUS-FLORIAN.
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 Fârtăţeşti, 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.P R E Ş E D I N T E,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 185 din 10 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei VÎRTEJ IOANA-LAURA în BURDĂLESCU
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3516 din 07.04.2015, prin care se propune
admiterea cererii doamnei Vîrtej Ioana-Laura, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Vîrtej în Burdălescu, motivând că
doreşte să revină la numele de familie dobândit la naştere;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa
Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a
numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele
ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
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Art.1: Se admite cererea doamnei Vîrtej Ioana-Laura, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Morilor nr.36, bl.C, ap.28, judeţul Vâlcea, tată Ion şi
mamă Rodica-Georgeta, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 27 decembrie 1977, CNP 2771227384193, şi se schimbă numele
acesteia, pe cale administrativă, din Vîrtej în Burdălescu, urmând să poarte în viitor numele de familie BURDĂLESCU şi prenumele IOANA-LAURA.
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.P R E Ş E D I N T E,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 186 din 10 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea a unsprezece certificate de urbanism

Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 6311 din 17.04.2015, prin care se propune emiterea a
unsprezece 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 dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit unsprezece 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.
p.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 188 din 20 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire

Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 6421 din 21.04.2015, 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 dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire 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.
p.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 192 din 22 aprilie 2015
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 dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emit 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,
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Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 195 din 23 aprilie 2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism

Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 6628 din 22.04.2015, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism ;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,
în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
p.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 196 din 24 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
- PREŞEDINTE DISPOZIŢIE
00
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2015, ora 10
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al 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 şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE:
00

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 30 aprilie 2015, ora 10 , 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. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 197 din 24 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului GĂINUŞE MARIUS-ION în UNGUREANU
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3517 din 20.04.2015, prin care se propune
admiterea cererii domnului Găinuşe Marius-Ion, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Găinuşe în Ungureanu, întrucât
actualul nume este ridicol, îi lezează demnitatea şi îi cauzează un prejudiciu de imagine;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa
Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”a” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a
numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele
ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Găinuşe Marius-Ion, domiciliat în satul Cîrstăneşti, comuna Oteşani, judeţul Vâlcea, tată Ion şi mamă Mariana,
născut în municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, la data de 24 martie 1979, CNP 1790324323963, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă,
din Găinuşe în Ungureanu, urmând să poarte în viitor numele de familie UNGUREANU şi prenumele MARIUS-ION.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei
Horezu, care va încunoştinţa de îndată 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.P R E Ş E D I N T E,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
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Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 200 din 27 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr.7010 din 28.04.2015, prin care se propune emiterea a două certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor 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.
p.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 202 din 29 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei DUŢĂ RAMONA-ELENA în TÎLMACIU
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.3515 din 23.04.2015, prin care se propune
admiterea cererii doamnei Duţă Ramona-Elena, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Duţă în Tîlmaciu, motivând că
doreşte să revină la numele de familie dobândit la naştere;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa
Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a
numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele
ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Duţă Ramona-Elena, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Grigore Procopiu nr. 39, bl. G117, sc.B,
ap.8, judeţul Vâlcea, tată Marin şi mamă Lucica, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 6 octombrie 1978, CNP
2781006384238, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Duţă în Tîlmaciu, urmând să poarte în viitor numele de familie
TÎLMACIU şi prenumele RAMONA-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.
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.P R E Ş E D I N T E,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 203 din 29 aprilie 2015
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 7146 din 30.04.2015, prin care se propune emiterea unei autorizaţii de construire;
În conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire prevăzută în anexă, care face 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.
p.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
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SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA
Râmnicu Vâlcea
Nr. 204 din 30 aprilie 2015
ANEXE

CONSILIUL JUDE EAN VÂLCEA

Anexa la Dispozi ia Nr. 177 din 8 aprilie 2015

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... Interval: 14 - 14
Valabilitate
certificate
urbanism

Avize i acorduri
pentru autoriza ia
de construire

5

6

7

comuna
Slătioara,
Sat Milostea

12
luni

Sănătatea popula iei ; Protec ia mediului ; - Aviz de de gospodărire a apelor - Aviz Agenţia
Naţională pentru pescuit şi Acvacultură legat de oportunitatea realizării acestui tip de investiţie şi a
adâncimii de execuţie în funcţie de specia de peşte cantonată - Aviz Direcţia sanitar veterinară şi
siguranţa alimentelor - Aviz Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale - Aviz O.C.P.I. şi Decizia
D.A.D.R. pentru scoaterea terenului din circuitul agricol; - Aviz A.N.I.F. - Sucursala Teritorială Dunăre Olt - Unitatea de administrare Vâlcea -Aviz administrator reţea electrică (dacă lucrările propuse se
execută în zona de siguranţă şi protecţie a instalaţiilor electrice aflate în funcţiune ) - Aviz Administrator
drum comunal şi drum tarla - Acord vecini exprimat în formă autentică ( dacă în timpul execuţiei
lucrărilor li se afectează proprietatea) - Referat verificator, conform Legii 10/1995 - Studiu geotehnic
verificat la cerinţa Af - Studiu hidrogeologic zonal privind influenţa exploatării asupra pânzei freatice Planul de situaţie al amplasamentului şi cu accesul la drumul public şi planul de încadrare în teritoriu
întocmite pe suport topografic, vizate de O.C. P. I. Vâlcea .

Nr.
Adresa Denumirea AmplasaSolicitant
crt.
solicitant
lucrării
ment
1
1

2

3

S.C.
CAPITRANS
S.R.L. prin
Căpitanu
Stelian
Dumitru

Slătioara,
Sat Slătioara
judet
Vâlcea

4
,,Exploatare
balast în
terasă şi
amenajare
piscicolă"

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
GHEORGHE PASAT
CONSILIUL JUDE EAN VÂLCEA

Anexa la Dispozi ia Nr. 183 din 10 aprilie 2015

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

Interval: 15 - 16

Nr.
Adresa
Solicitant
crt.
solicitant
1

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize i acorduri
pentru autoriza ia
de construire

4

5

6

7

2

3

1

OMV
PETROM
S.A.-Zona
de producţie
II Oltenia

Craiova jud.
Dolj, C.P.
200204, Str.
Brestei,
Nr. 3

,, Conducta de
amestec sonda 23
Văleni, tronson II
(punct cuplareclaviatura)"

comunele
Livezi şi
Zătreni

12
luni

Protec ia mediului ; -Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea pentru
scoaterea temporară a terenului din circuitul agricol şi Decizia D.A.D.R.; - Aviz
Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare; - Aviz Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Vâlcea - Serviciul Poliţiei Rutiere Vâlcea; -Aviz Administrator drumuri; -Aviz
Sistemul de Gospodărire a Apelor - Protocol încheiat de către S.C.OMV PETROM S.A.
cu primăriile comunelor Zătreni şi Livezi, pentru folosirea drumurilor în scopul realizării
investiţiei şi cuprinderea în devizul general a fondurilor necesare lucrărilor de reparaţii ale
tronsoanelor de drumuri afectate de execuţia lucrărilor; -Acorduri proprietari terenuri în
conformitate cu prevederile legale, pentru acces şi realizarea lucrărilor propuse prin
proiect. - Studiu geotehnic; - Deviz general de lucrări; - Referat verificator conform Legii
nr.10/1995; - Plan de încadrare în zona şi plan de situaţie, întocmite conform Legii nr.
50/1991, pe suport topografic cadastral cu evidenţierea proprietarilor de teren, vizate de
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea;

2

Administraţia
Bazinală de
Apă Olt prin
S.C.
RODIAN
INVEST
S.R.L.

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

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

comuna
Valea
Mare

12
luni

Protec ia mediului ; - Aviz Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; - Aviz de
Gospodărire a Apelor Vâlcea; - Acord administrator drum agricol, pentru acces la
perimetrul de exploatare; - Aviz Direcţia Silvică Vâlcea (dacă se afectează suprafeţe cu
vegetaţie forestieră); - 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, vizate
de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea; - Deviz evaluare lucrări;
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p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
GHEORGHE PASAT

CONSILIUL JUDE EAN VÂLCEA

Anexa la Dispozi ia Nr. 188 din 20 aprilie 2015

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

Interval: 17 - 27

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize i acorduri
pentru autoriza ia
de construire

1

2

3

4

5

6

7

1

Ministerul pentru
Societatea Informaţională
prin mandatar Telekom
Romania Mobile
Communications
S.A reprezentat prin
S.C.Protelco S.A.

Bucureşti
judet , Sect. 5,
C.P. 050706,
Bulevardul
Libertăţii,
Nr. 14

"Proiectul ro-net construirea unei
infrastructuri naţionale
de broadband în
zonele defavorizate localitatea Urşi"

comuna
Lădeşti,
Roeşti şi
Popeşti

12
luni

Protec ia mediului ; -Aviz administrator drum naţional; -Aviz Inspectoratul de Poliţie al Jud.
Vâlcea - Serviciul Poliţiei Rutiere Vâlcea; -Aviz Stat Major General M.Ap.N.; -Aviz S.C.
O.M.V. Petrom S.A.; -Aviz administratori reţele apă-canal pentru reţelele situate în comunele:
Lădeşti, Roeşti şi Popeşti; -Aviz S.C. CEZ Distribuţie S.A; -Aviz administrator reţea gaze
naturale pentru comunele: Popeşti şi Roeşti; -Acord proprietar spaţiu de colocare pentru
echipamente şi instalaţii; - Referat verificator conform Legii nr.10/1995; - Plan de situaţie şi
plan de încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic, vizate de O.J.C.P. I. Vâlcea;

2

Ministerul pentru
Societatea Informaţională
prin mandatar Telekom
Romania Mobile
Communications
S.A reprezentat prin
S.C.Protelco S.A

Bucureşti
judet , Sect. 5,
C.P. 050706,
Bulevardul
Libertăţii,
Nr. 14

"Proiectul ro-net construirea unei
infrastructuri naţionale
de broadband în
zonele defavorizate localitatea Pârâienii de
Sus"

comuna
Grădiştea
şi comuna
Livezi

12
luni

Protec ia mediului ; -Aviz administrator drum naţional; -Aviz Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Vâlcea - Serviciul Poliţiei Rutiere Vâlcea; -Aviz Stat Major General M.Ap.N.; -Aviz
administrator reţea apă-canal; -Aviz S.C. CEZ Distribuţie S.A; -Aviz S.C.CONPET S.A., dacă
dacă se realizează lucrări în zona de protecţie şi de siguranţă a reţelelor de transport produse
petroliere. -Acord proprietar spaţiu de colocare pentru echipamente şi instalaţii; - Referat
verificator conform Legii nr.10/1995; - Plan de situaţie şi plan de încadrare în teritoriu întocmite
pe suport topografic, vizate de Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea;

3

Ministerul pentru
Societatea Informaţională
prin mandatar Telekom
Romania Mobile
Communications
S.A reprezentat prin
S.C.Protelco S.A

Bucureşti
judet , Sect. 5,
C.P. 050706,
Bulevardul
Libertăţii,
Nr. 14

"Proiectul ro-net construirea unei
infrastructuri naţionale
de broadband în
zonele defavorizate localitatea Sineşti"

comuna
Grădiştea
şi comuna
Sineşti

12
luni

Protec ia mediului ; -Avize administratori drum naţional şi judeţean; -Aviz Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului Vâlcea - Serviciul Poliţiei Rutiere Vâlcea; -Aviz Stat Major General
M.Ap.N.; -Aviz administrator reţea apă-canal; -Aviz S.C. CEZ Distribuţie S.A; -Acord
proprietar spaţiu de colocare pentru echipamente şi instalaţii; -Aviz S.N.T.G.N. Transgaz
Mediaş S.A., dacă se realizează lucrări în zona de protecţie şi de siguranţă a reţelei de
transport gaze naturale. - Referat verificator conform Legii nr.10/1995; - Plan de situaţie şi
plan de încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic, vizate de O.J.C.P. I. Vâlcea;

4

Ministerul pentru
Societatea Informaţională
prin mandatar Telekom
Romania Mobile
Communications
S.A reprezentat prin
S.C.Protelco S.A

Bucureşti
judet , Sect. 5,
C.P. 050706,
Bulevardul
Libertăţii,
Nr. 14

"Proiectul ro-net construirea unei
infrastructuri naţionale
de broadband în
zonele defavorizate localitatea Vârleni"

comuna
Măciuca şi
comuna
Stăneşti

12
luni

Protec ia mediului ; -Aviz administrator drum judeţean; -Aviz Inspectoratul de Poliţie
al Judeţului Vâlcea - Serviciul Poliţiei Rutiere Vâlcea; -Aviz Stat Major General
M.Ap.N.; -Aviz administrator reţea apă; -Aviz S.C. CEZ Distribuţie S.A; -Acord
proprietar spaţiu de colocare pentru echipamente şi instalaţii; - Referat verificator
conform Legii nr.10/1995; - Plan de situaţie şi plan de încadrare în teritoriu întocmite
pe suport topografic, vizate de Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Vâlcea;

5

S.C. CEZ DISTRIBUŢIE
S.A.,

Rm.Vâlcea
jud Vâlcea,
Str. Ştirbei
Vodă, Nr. 7

,,Îmbunătăţire nivel de
tensiune reţea J.T.
aferentă P.T.A.
Buzduganu 2, com.
Păuşeşti, jud.Vâlcea''

comuna
Frânceşti
şi Păuşeşti

12
luni

Alimentare cu apă ; Protec ia mediului ; - Aviz Inspectoratul Judeţean de Poliţie- Serviciul
Circulaţie - Aviz adminstrator drum judeţean D.J.646 B - Aviz administrator drum local
comuna Păuşeşti - Referat verificator proiect conform Legii nr. 10/1995, republicată - Plan de
situaţie şi plan de încadrare, întocmite conform Legii nr. 50/1991, pe suport topografic
cadastral, vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

6

Ministerul pt. Societ.atea
Informaţională prin
Telekom Romania
Mobile Communications
S.A reprezentat prin
S.C.Protelco S.A

Bucureşti
judet , Str.
Bulevardul
Libertăţii,
Nr. 14

"Proiectul ro-net –
constr. unei infrastructuri naţionale de
broadband în zonele
defavorizate – localit.
Valea Babei"

comuna
Runcu şi
Daeşti

12
luni

Protec ia mediului ; -Aviz administrator drum judeţean D.J.703F; -Acord proprietar spaţiu de
colocare pentru echipamente şi instalaţii -Aviz Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea Serviciul Poliţiei Rutiere Vâlcea; -Aviz Stat Major General M.Ap.N.; -Aviz administratori reţele
apă-canal pentru reţelele situate în comunele: Runcu şi Dăeşti; -Aviz S.C. CEZ Distribuţie
S.A; - Referat verificator conform Legii nr.10/1995; - Plan de situaţie şi plan de încadrare în
teritoriu întocmite pe suport topografic, vizate de O.J.C.P. I. Vâlcea;

7

Ministerul pentru
Societatea Informaţională
prin Telekom Romania
Mobile Communications
S.A reprezentat prin
S.C.Protelco S.A

Bucureşti
judet , Str.
Bulevardul
Libertăţii,
Nr. 14

"Proiectul ro-net construirea unei
infrastructuri naţionale
de broadband în
zonele defavorizate localitatea Bănţeşti"

comuna
Mădulari şi
comuna
Şuşani

12
luni

Protec ia mediului ; -Aviz administrator drum judeţean D.J.677 şi drum local comuna
Mădulari; -Acord proprietar spaţiu de colocare pentru echipamente şi instalaţii -Aviz
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea - Serviciul Poliţiei Rutiere Vâlcea; -Aviz Stat Major
General M.Ap.N.; -Aviz S.C. CEZ Distribuţie S.A; - Referat verificator conform Legii
nr.10/1995; - Plan de situaţie şi plan de încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic,
vizate de Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea;

8

Ministerul pentru
Societatea Informaţională
prin Telekom Romania
Mobile Communications
S.A reprezentat prin
S.C.Protelco S.A

Bucureşti
judet , Str.
Bulevardul
Libertăţii,
Nr. 14

"Proiectul ro-net construirea unei
infrastructuri naţionale
de broadband în
zonele defavorizate localitatea Vlăduleşti"

comuna
Galicea şi
Stoileşti

12
luni

Protec ia mediului ; -Aviz administrator drum judeţean D.J.678H şi drum local comuna
Stoileşti; -Acord proprietar spaţiu de colocare pentru echipamente şi instalaţii -Aviz
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea - Serviciul Poliţiei Rutiere Vâlcea; -Aviz Stat Major
General M.Ap.N.; -Aviz S.C. CEZ Distribuţie S.A; - Referat verificator conform Legii
nr.10/1995; - Plan de situaţie şi plan de încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic,
vizate de Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea;

9

Ministerul pentru
Societatea Informaţională
prin Telekom Romania
Mobile Communications
S.A reprezentat prin
S.C.Protelco S.A

Bucureşti
judet Vâlcea,
Str.
Bulevardul
Libertăţii,
Nr. 14

"Proiectul ro-net construirea unei
infrastructuri naţionale
de broadband în
zonele defavorizate localitatea Geamăna"

comuna
Galicea şi
comuna
Stoileşti

12
luni

Protec ia mediului ; -Aviz administrator drum judeţean D.J.678H şi drum local comuna
Stoileşti; -Acord proprietar spaţiu de colocare pentru echipamente şi instalaţii -Aviz
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea - Serviciul Poliţiei Rutiere Vâlcea; -Aviz Stat Major
General M.Ap.N.; -Aviz S.C. CEZ Distribuţie S.A; - Referat verificator conform Legii
nr.10/1995; - Plan de situaţie şi plan de încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic,
vizate de Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea;

26

10

Ministerul pentru
Societatea Informaţională
prin Telekom Romania
Mobile Communications
S.A reprez. prin
S.C.Protelco S.A

Bucureşti
judet , Str.
Bulevardul
Libertăţii,
Nr. 14

"Proiectul ro-net construirea unei
infrastructuri naţionale
de broadband în
zonele defavorizate localitatea Caţetu"

comuna
Măciuca şi
comuna
Fârtăţeşti

12
luni

Protec ia mediului ; -Aviz administrator drum naţional D.N 67B,D.N.65C şi D.C.81; -Acord
proprietar spaţiu de colocare pentru echipamente şi instalaţii -Aviz Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Vâlcea - Serviciul Poliţiei Rutiere Vâlcea; -Aviz Stat Major General M.Ap.N.; -Aviz
S.C. CEZ Distribuţie S.A; -Aviz administratori reţele apă-canal pentru reţelele situate în com.:
Fârtăţeşti şi Măciuca; - Referat verificator conform Legii nr.10/1995; - Plan de situaţie şi plan
de încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic, vizate de O.J.C.P. I. Vâlcea

11

Ministerul pentru
Societatea Informaţională
prin Telekom Romania
Mobile Communications
S.A reprez. prin
S.C.Protelco S.A

Bucureşti
judet , Str.
Bulevardul
Libertăţii,
Nr. 14

"Proiectul ro-net construirea unei
infrastructuri naţionale
de broadband în
zonele defavorizate localitatea Crângu"

Com.
Orleşti şi
Scundu,

12
luni

Protec ia mediului ; -Aviz administrator drum judeţean D.J.645 ; -Aviz Inspectoratul de Poliţie
al Judeţului Vâlcea - Serviciul Poliţiei Rutiere Vâlcea; -Aviz Stat Major General M.Ap.N.; -Aviz
S.C. CEZ Distribuţie S.A; -Aviz administratori reţele apă-canal pentru reţelele situate în
comunele: Orleşti şi Scundu ; - Acord proprietar spaţiu de colocare pentru echipamente şi
instalaţii. - Referat verificator conform Legii nr.10/1995; - Plan de situaţie şi plan de încadrare
în teritoriu întocmite pe suport topografic, vizate de O.J.C.P.I. Vâlcea

sat
Crângu,C.P
247510

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
GHEORGHE PASAT
Anexa la Dispozi ia Nr. 192 din 22 aprilie 2015

CONSILIUL JUDE EAN VÂLCEA

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

Interval: 9 - 9

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

1

S.C. CEZ
Distribuţie S.A.

Craiova judet Dolj,
Str. Brestei, Nr. 2

Modernizare LEA 20kv Horezu-Pietreni-Derivaţia 20 kv
Prislop, tronson situat între stâlpii 2 şi 50, judeţul Vâlcea.

165584

Durată
Observa ii
execu ie

7

Com. Costeşti,
Sat Bistriţa

8

6
luni

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
GHEORGHE PASAT
CONSILIUL JUDE EAN VÂLCEA

Anexa la Dispozi ia Nr. 195 din 23 aprilie 2015

LISTA
cuprinzând autoriza iile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... Interval: 9 – 9/ 2014
Nr.
crt.

Solicitant

1
1

Adresa solicitant

2

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

4

5

6

3

OBŞTEA SĂLIŞTE
prin reprezentant
Marinescu Ion

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

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

Durată
Observa ii
execu ie

com Malaia,
4997100,00
Sat Săliştea

7

8

12
luni

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
GHEORGHE PASAT
CONSILIUL JUDE EAN VÂLCEA

Anexa la Dispozi ia Nr. 196 din 24 aprilie 2015

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată

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

Interval: 28 - 28

1
1

Adresa
solicitant

Solicitant

2

3

Ministerul pentru Societatea
Informaţională prin mandatar
Telekom Romania Mobile
Communicaţions S.A.
reprezentat prin S.C.
Protelco S.A.

Bucureşti
judet , Sect. 5,
Str. B-dul
Libertăţii,
Nr. 14

Denumirea
lucrării

Amplasament

4

5

"Proiectul ro-net – cons- comunele
truirea unei infrastructuri Făureşti
naţio-nale de broadşi Laloşu
band în zonele
defavoriz.– loc.Găineşti"

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize i acorduri
pentru autoriza ia
de construire

6

7

12
luni

Protec ia mediului ; -Aviz administrator drum judeţean şi drumuri locale ; -Aviz
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea - Serviciul Poliţiei Rutiere Vâlcea; -Aviz
Stat Major General M.Ap.N.; -Aviz S.C. CEZ Distribuţie S.A; -Aviz administrator
reţele apă-canal -Acord proprietar spaţiu de colocare pentru echipamente şi
instalaţii. - Referat verificator conform Legii nr.10/1995; - Plan de situaţie şi plan de
încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic, vizate de O.J.C.P.I. Vâlcea

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
GHEORGHE PASAT
CONSILIUL JUDE EAN VÂLCEA

Anexa la Dispozi ia Nr. 202 din 29 aprilie 2015

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

Interval: 29 - 30

Solicitant

Adresa

Denumirea

Amplasa-

Valabilitate

Avize

27

i acorduri

crt.

1

2

solicitant

lucrării

ment

certificate
urbanism

pentru autoriza ia
de construire

3

4

5

6

7

comuna
Lăpuşata

12
luni

Sănătatea popula iei ; Protec ia mediului ; - Aviz de de gospodărire a apelor - Aviz
Agenţia Naţională pentru pescuit şi Acvacultură legat de oportunitatea realizării acestui
tip de investiţie şi a adâncimii de execuţie în funcţie de specia de peşte cantonată Aviz Direcţia sanitar veterinară şi siguranţa alimentelor - Aviz Agenţia Naţională pentru
Resurse Minerale privind valorificarea agregatelor minerale rezultate în urma excavării
- Aviz O.C.P.I. şi Decizia D.A.D.R. pentru scoaterea terenului din circuitul agricol; - Aviz
A.N.I.F. - Sucursala Teritorială Dunăre - Olt - Unitatea de administrare Vâlcea - Aviz
administrator drum comunal şi drum de tarla - Acord vecini exprimat în formă
autentică ( dacă în timpul execuţiei lucrărilor li se afectează proprietatea) - Referat
verificator, conform Legii 10/1995 - Studiu geotehnic verificat la cerinţa Af - Studiu
hidrogeologic zonal privind influenţa exploatării asupra pânzei freatice - Deviz general
de lucări - Planul de situaţie al amplasamentului şi cu accesul la drumul public şi planul
de încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea

comuna
Milcoiu si
Nicolae
Balcescu

12
luni

Protec ia mediului ; - Aviz de amplasament şi de gospodărire a apelor
- Acord proprietari teren exprimat în formă autentică, dacă la execuţia
lucrărilor se afectează proprietăţi private - Studiu geotehnic - Referat
verificator conform Legii nr.10/1995 - Plan de situaţie şi plan de
încadrare în teritoriu întocmite pe suport topografic, vizate de Oficiul
Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea - Deviz estimativ
de lucrari

1

S.C.
Bricus
Com
S.R.L.

Lăpuşata, ,,Heleşteu peşte,
Sat
localit. Lăpuşata,
Scoruşu
judeţul Vâlcea ''
judet
Vâlcea

2

COMUNA Milcoiu,
MILCOIU judet
Vâlcea

,,Lucrări de punere în
siguranţă a obiectivului
staţie de captare a
sistemului de
alimentare cu apă
potabilă, punctul
Balastiera, comuna
Milcoiu judeţul Vâlcea”

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
GHEORGHE PASAT
CONSILIUL JUDE EAN VÂLCEA

Anexa la Dispozi ia Nr. 204 din 30 aprilie 2015

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

Interval: 10 - 10

Nr.
Solicitant
crt.
1
1

2
Consiliul
Judeţean
Vâlcea

Durată
execu ie Observa ii
(luni)

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

3

4

5

6

7

comuna
Ioneşti şi
comuna
Olanu

12
luni

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

"Reabilitare şi modernizare D.J. 648 Ioneşti - Olanu limita judeţului Olt, Km 0+000 - 8+900 şi construcţie 3.402.163,00
două poduri din beton armat, judeţ Vâlcea - continuare
lei
lucrări în baza A.C.nr.3 din 21.02.2011 şi modificare
A.C. nr. 22 din 25.06.2014"
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
GHEORGHE PASAT

28

8

