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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii
ale Consiliului Judeţean Vâlcea finanţate parţial sau integral din Bugetul propriu al judeţului Vâlcea
şi a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2016
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 aprilie 2016, la care participă un număr de 30 consilieri
judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată la nr.6424 din 15 aprilie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.6425 din 15 aprilie 2016,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.19, alin.(2) şi art.36, alin.(1)
din Legea nr.273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.111, alin.(4) din Legea educaţiei naţionale, nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.9 din Hotărârea Guvernului nr.53/2016, privind stabilirea cheltuielilor necesare
pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2016 şi ale art.11, alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.54/2016,
privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2016;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. (1) Se rectifică Bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3
din 29 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexelor nr.1 şi 2.
(2) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2016, privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea,
potrivit alin.(1) este prevăzută în anexele nr. 2.1 - 2.6.
Art.2 (1) Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, ale Consiliului
Judeţean Vâlcea, pe anul 2016, 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 2016, potrivit anexei nr.3.a.
Art.3 (1) Se alocă suma de 10,0 mii lei Municipiului Râmnicu Vâlcea, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului
Judeţean Vâlcea pe anul 2016, pentru organizarea şi desfăşurarea de către Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari” Râmnicu
Vâlcea a evenimentului de aniversare a 125 de ani de la începerea cursurilor.
(2) Viceprimarul cu atribuţii de Primar al Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de ordonator principal de credite, răspunde de
modul de utilizare a sumei prevăzute la alin.(1).
Art.4 Se rectifică Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2016, potrivit anexelor nr.4 şi 4.1 – 4.9.
Art.5 Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.6, 4 şi 4.1 – 4.9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice,
Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului
Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată 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 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. P R E Ş E D I N T E,
VICEPREȘEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea

Nr. 66 din 28 aprilie 2016
NOTĂ: Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.6, 4 şi 4.1 – 4.9 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul
sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale PRELCET S.A Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 aprilie 2016, la care participă un număr de 30 consilieri
judeţeni din numărul total de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată la nr.6034 din 8 aprilie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.6035 din 8 aprilie 2016,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa Societăţii Comerciale PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub
nr.2650/R din data de 17 martie 2016;
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În conformitate cu prevederile art.54 din Legea nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, ale Ordonanţei Guvernului
nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativteritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.20/2016, privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi
cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă bugetul Societăţii Comerciale PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, potrivit anexelor nr.1 – 5, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice,
Societăţii Comerciale PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, precum şi Societăţii CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(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 29 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul consilier judeţean Dumitru Tărăşenie nu a participat la vot.
p. P R E Ş E D I N T E,
VICEPREȘEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.67 din 28 aprilie 2016
NOTĂ: Anexele nr.1-5 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea
hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016 al
Societăţii Comerciale CETPREST S.R.L. Berbeşti
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 aprilie 2016, la care participă un număr de 30 consilieri
judeţeni din numărul total de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată la nr.4197 din 8 aprilie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.4198 din 8 aprilie 2016,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa Societăţii Comerciale CETPREST S.R.L. Berbeşti, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub
nr.2296 din data de 11 februarie 2016;
În conformitate cu prevederile art.54 din Legea nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, ale Ordonanţei Guvernului
nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativteritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.20/2016, privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi
cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă bugetul Societăţii Comerciale CETPREST S.R.L. Berbeşti, potrivit anexelor nr.1 – 5, care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice,
Societăţii Comerciale CETPREST S.R.L. Berbeşti, precum şi Societăţii CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului
Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(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 28 voturi pentru, 0
voturi împotrivă, iar domnul consilier judeţean Ion Belciu şi doamna consilier judeţean Mihaela Andreianu nu au participat la vot.
p. P R E Ş E D I N T E,
VICEPREȘEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.68 din 28 aprilie 2016
NOTĂ: Anexele nr.1-5 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea
hotarari adoptate
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea contribuției financiare anuale a Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru anul 2016, la Fondul pentru
Dezvoltare Regională, administrat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 28.04.2016, la care au participat un număr de 29 consilieri judeţeni,
din totalul de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată
la nr. 6711 din 21.04.2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr. 6712 din 21.04.2016
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 7, alin (3) - (5) şi ale art.10 alin (1) lit. b) din Legea nr. 315/ 2004 privind dezvoltarea
regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.121/ 1998 privind aprobarea includerii judeţului Vâlcea în Regiunea de Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia, alături de
judeţele Olt, Dolj, Mehedinţi şi Gorj și art. 1 din Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională nr. 4/ 30.03.2016 privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia pentru anul 2016;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă contribuția financiară a Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru anul 2016, la Fondul pentru Dezvoltare Regională,
administrat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia, în sumă de 727.124 lei, care va fi virată trimestial.
Art. 2. Contribuţia prevăzută la art. 1 va fi plătită Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia în contul
nr. RO81BRDE170SV04102701700 deschis la BRD - GSG Sucursala Craiova.
Art. 3. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia, în vederea aducerii la îndeplinire
a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acestuia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri.
p. P R E Ş E D I N T E,
VICEPREȘEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 69 din 28 aprilie 2016

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind darea în folosință gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 19,44 mp, situat la etajul III, respectiv biroul 68
în imobilul „Centrul Militar Judeţean” din strada Maior V. Popescu nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea,
care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea, către Sindicatul Funcționarilor Publici
și al Salariaților din Administrația Publică Locală a Județului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 aprilie 2016, la care participă un număr de 30 consilieri
judeţeni, din numărul total de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată la nr.6688 din 21 aprilie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.6689 din 21 aprilie 2016,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Sindicatului Funcționarilor Publici și al Salariaților din Administrația Publică Locală a Județului Vâlcea,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.5147 din 28 martie 2016;
În conformitate cu prevederile art.22, alin.(1) din Legea nr.62/2011, a dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum
și ale art.874 alin.(1) și art.2146 și următoarele din Legea nr.287/2009, privind Codul civil, 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 darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 1 an, a unui spaţiu în suprafaţă de 19,44 mp, situat la etajul III,
respectiv biroul 68 în imobilul „Centrul Militar Judeţean” din strada Maior V. Popescu nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care
aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea, către Sindicatul Funcționarilor Publici și al Salariaților din Administrația Publică
Locală a Județului Vâlcea, ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa nr.1.
Art.2 Se aprobă modelul contractului de împrumut de folosință, potrivit anexei nr.2.
Art.3 Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice, Direcţiei
Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, precum şi Sindicatului Funcționarilor Publici și al Salariaților din
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Administrația Publică Locală a Județului Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.98 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi
pentru, 1 vot împotrivă şi 0 abţineri.
p. P R E Ş E D I N T E,
VICEPREȘEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.70 din 28 aprilie 2016
NOTĂ: Anexele nr.1 şi 2 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea
hotarari adoptate
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 23 din 29.01.2016
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.04.2016, la care participă un număr de 30 consilieri
judeţeni din numărul total de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată
la nr. 4871 din 20.04.2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr. 4872 din 20.04.2016
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Având în vedere prevederile Ghidului Practic al Planificării de Mediu, capitolul Instituţionalizarea procesului Planului de Acţiune pentru Mediu (PAM);
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) lit. b şi alin. (3) lit. d), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; având în vedere prevederile Ghidului Practic al Planificării de Mediu capitolul Instituţionalizarea procesului Planului de Acţiune pentru Mediu (PAM);
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. I Comitetul de Coordonare prevăzut în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea componentelor structurii
organizatorice implicate în procesul de planificare de mediu în judeţul Vâlcea se completează cu doamna Elena Miroiu - Ing. Şef
Administrația Bazinală de Apă Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea.
cu un nr. de 28 voturi pentru şi 2 împotrivă
Art. II Grupul de lucru prevăzut în Regulamentul organizării şi funcţionării grupului de lucru se completează cu doamnele:
- Simona Enache - Ing. CIECH Soda România S.A.;
cu un nr. de 28 voturi pentru şi 2 împotrivă
Monica Orac - Biolog Administrația Bazinală de Apă Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea.
cu un nr. de 28 voturi pentru şi 2 împotrivă
Art. III Anexele nr. 1 și nr. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 23 din 29.01.2016 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a componentelor structurii organizatorice implicate în procesul de planificare de mediu
în judeţul Vâlcea și a Regulamentului privind organizarea și funcționarea grupului de lucru se modifică în mod corespunzător.
Art. IV Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Generale Programe şi
Relaţii Externe, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea, membrilor comitetului de coordonare şi grupurilor de lucru 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. 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, 2 împotrivă şi 0 abţineri.
p. P R E Ş E D I N T E,
VICEPREȘEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 71 din 28.04.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului ”Anton Pann” Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 aprilie 2016, la care participă un număr de 30 consilieri
judeţeni, din numărul total de 31 consilieri în funcţie;
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Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată la nr.6776 din 21 aprilie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administrație Locală, înregistrat sub nr.6777 din 21 aprilie
2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.a) și alin.(2), lit.c) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.6 alin.(4) și ale Anexei nr.IV, Cap.I -Salarii de bază din instituţii de
spectacole sau concerte naţionale ori de importanţă naţională, din instituţii de spectacole la care spectacolele se desfăşoară
preponderent în limba unei minorităţi, din cadrul filarmonicilor, din cadrul operelor, din cadrul teatrelor lirice sau muzicale, din
cadrul Corului Naţional de Cameră "Madrigal", din centrele de cultură, precum şi din instituţiile de spectacole şi concerte din
subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi din alte instituţii de spectacole ori concerte, din Legea cadru
nr.284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Teatrului ”Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, prevăzute în anexele nr.1 și 2
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.179 din 31 august 2015.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prezenta hotărâre prin Compartimentul Cancelarie, Direcției Generale Economice,
Biroului Resurse Umane Gestiunea Funcțiilor Publice, precum și Teatrului ”Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. P R E Ş E D I N T E,
VICEPREȘEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.72 din 28 aprilie 2016
NOTĂ: Anexele nr.1 şi 2 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea
hotarari adoptate
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea art.4 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.205 din 30 septembrie 2015,
precum şi aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale membrilor Consiliului de administraţie
al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2016
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 aprilie 2016 la care participă un număr de 27 consilieri
judeţeni din numărul total de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată sub nr.6717 din 21 aprilie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.6718 din 21 aprilie 2016,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Raportul nr.5953 din 7 aprilie 2016, privind analiza obiectivelor şi criteriilor de performanţă propuse de administratorii
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pentru anul 2016, precum şi Raportul nr.6624 din 20 aprilie 2016,
întocmite de Comisia de analiză a activităţii administratorilor Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, constituită
prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 54 din 8 februarie 2016;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi lit.”d”, alin.(5), lit.”a”, pct.12 şi art.102 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3 pct.1 lit.’’a’’ şi ’’c’’ şi art.5 alin.(1), art.8 alin.(2), art.12
alin.(1) şi (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările
şi completările ulterioare şi ale art.14 din Contractele de mandat ale administratorilor Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri
Vâlcea;
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.l Articolul 4 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 205 din 30 septembrie 2015, privind numirea membrilor
Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art.4(2) În situaţia în care, în urma evaluării semestriale a activităţii administratorilor se constată neîndeplinirea obiectivelor şi
criteriilor de performanţă stabilite prin Contractul de mandat, remuneraţia acestora se va diminua proporţional cu procentul
nerealizat din indicatorii de performanţă.’’
Art.ll Se aprobă obiectivele şi criteriile de performanţă ale membrilor Consiliului de administraţie al Regiei Autonome Judeţene
de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2016, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.lll Articolul 12 din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administraţie al Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, precum şi anexele la acestea, se modifică în mod corespunzător, prin act adiţional.
Art.lV Se împuterniceşte domnul Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, să
semneze actele adiţionale la Contractele de mandat ale administratorilor Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea.
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Art.V Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale
Economice, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, membrilor Consiliului de administraţie al Regiei Autonome
Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe siteul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea dispoziţiilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul consilier
judeţean Teodosie Filip nu a participat la vot.
p. P R E Ş E D I N T E,
VICEPREȘEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 73 din 28 aprilie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind soluţionarea plângerii prealabile formulate de domnul Florescu Ioan, membru al Consiliului de Administraţie al
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, împotriva prevederilor art. 2 şi art. 4 din Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.26 din 29 februarie 2016, referitoare la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2016
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 aprilie 2016, la care participă un număr de 29 consilieri
judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Nota privind soluţionarea plângerii prealabile formulate de domnul Florescu Ioan, membru al Consiliului de
administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, împotriva prevederilor art. 2
şi art.4 din Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.26 din 29 februarie 2016, referitoare la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei
Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2016, înregistrată sub nr.5197 din 22 aprilie 2016;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare și cele ale art. 2 alin.(1) lit.j) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările și 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 respinge ca neîntemeiată plângerea prealabilă înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.5197 din 28 martie
2016, formulată de domnul Florescu Ioan, membru al Consiliului de administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi
Poduri Vâlcea, împotriva prevederilor art.2 şi art.4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.26 din 29 februarie 2016,
referitoare la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2016.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Generale
Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea şi domnului Florescu
Ioan, 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 26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnii
consilieri judeţeni Mircea Iova, Teodosie Filip şi Dumitru Tărăşenie nu au participat la vot.
p. P R E Ş E D I N T E,
VICEPREȘEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 74 din 28 aprilie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind numirea domnului Bobe Ion în funcția contractuală de conducere
de Șef Serviciu Public Județean pentru Protecția Plantelor Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 aprilie 2016, la care participă un număr de 30 consilieri
judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată sub nr. 6708 din 21 aprilie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat la nr.6709 din 21 aprilie
2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Raportul final al concursului, întocmit de Comisia de concurs constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului
Județean Vâlcea nr.108/2016 cu modificările și completările ulterioare, prin care domnul Bobe Ion a fost declarat ”admis”;
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Ținând cont de procesul verbal al Comisiei de validare, privind consemnarea rezultatului votului secret;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) lit. ”a” coroborate cu ale alin.(2), lit.”e“ din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Începând cu data de 1 mai 2016, domnul Bobe Ion se numește în funcția contractuală de conducere de Șef Serviciu
Public Județean pentru Protecția Plantelor Vâlcea.
Art.2 Pe perioada exercitării funcției de conducere de Șef Serviciu, Public Județean pentru Protecția Plantelor Vâlcea,
domnul Bobe Ion va beneficia de un salariu de 3318 lei și un spor pentru condiții vătămătoare în cuantum de 144 lei.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, structurilor funcționale din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, Serviciului Public Județean pentru Protecția Plantelor Vâlcea
precum și domnului Bobe Ion, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.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 27 voturi pentru, 3
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. P R E Ş E D I N T E,
VICEPREȘEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.75 din 28 aprilie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind prelungirea exercitării cu caracter temporar, pentru o perioadă de 3 luni, a funcției publice
de conducere de Director executiv adjunct economic al Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Vâlcea, de către doamna Floarea Lucia Camelia
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 28 aprilie 2016 la care participă un număr de 30 consilieri judeţeni din
numărul total de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată sub nr.6726 din 21 aprilie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat la nr.6727 din 21 aprilie
2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 23988/2016.
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(2), lit.”e” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art.87, alin.(1) şi alin.(2), lit.”e” şi art.92, alin.(1), alin.(3) și alin.(5) din Legea
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând procesul verbal al Comisiei de validare, privind consemnarea rezultatului votului secret;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Începând cu data de 1 mai 2016, se aprobă prelungirea exercitării cu caracter temporar, pentru o perioadă de 3 luni, a
funcţiei publice de conducere de Director executiv adjunct economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vâlcea, de către doamna Florea Lucia Camelia, inspector, gradul profesional superior.
Art.2 Pe perioada exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de Director executiv adjunct economic al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, doamna Florea Lucia Camelia va beneficia de drepturile salariale aferente funcţiei de conducere respective.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Administraţie Locală, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, precum şi doamnei Florea Lucia Camelia, 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 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, 6 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. P R E Ş E D I N T E,
VICEPREȘEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.76 din 28 aprilie 2016
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DISPOZIŢII
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
minorei SORA ELENA-KARINA în LUNGU
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.5009 din 15.03.2016, privind
cererea doamnei Tică Ana-Victoria, care solicită schimbarea numelui de familie al fiicei sale minore, din Sora în Lungu,
motivând că doreşte ca fiica sa să poarte acelaşi nume de familie cu cel al tatălui;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de
art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit. ’’m’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare,
cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorei Sora Elena-Karina,
domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Doctor Hacman nr.39, bl.104, sc.C, ap.8, judeţul Vâlcea, tată Marian şi mamă
Ana-Victoria, născută în localitatea Calcinate, ţară Italia, la data de 20 ianuarie 2010, C.N.P.6100120385628 şi se schimbă
numele de familie al acesteia, pe cale administrativă, din Sora în Lungu, urmând să poarte în viitor numele de familie LUNGU
şi prenumele ELENA-KARINA.
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. 152 din 01.04.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui doamnei DELOREANU MARIA în MARIA-MICHELLE
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.5007 din 15.03.2016, prin care
se propune admiterea cererii doamnei Deloreanu Maria de schimbare a prenumelui, pe cale administrativă, din Maria în
Maria-Michelle, motivând că a preluat în Statele Unite ale Americii şi prenumele Michelle, fiind astfel cunoscută atât în
străinătate, cât şi în ţară;
Constată întemeiată cererea de schimbare a prenumelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul
prevăzut de art.11 din acelaşi act normativ;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit. "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
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D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Deloreanu Maria, domiciliată în satul Vaideeni, comuna Vaideeni, judeţul Vâlcea, tată
Dumitru şi mamă Maria, născută în comuna Vaideeni, judeţul Vâlcea, la data de 13 octombrie 1942, C.N.P. 2421013400131 şi
se schimbă prenumele acesteia, pe cale administrativă, din Maria în Maria-Michelle, urmând să poarte în viitor numele de
familie DELOREANU şi prenumele MARIA-MICHELLE.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Serviciului Public Comunitar de
Evidenţă a Persoanei Horezu, care va încunoştinţa de îndată solicitanta, iar după depunerea de către aceasta a dovezii de plată a
taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
p.P R E Ş E D I N T E,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.153 din 01.04.2016

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind aprobarea efectuării de virări de credite bugetare şi a modificării repartizării pe trimestre
a creditelor bugetare aprobate, pe anul 2016
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.5487 din 31 martie 2016, prin care se propune aprobarea
efectuării de virări de credite bugetare şi a modificării repartizării pe trimestre a creditelor bugetare aprobate, pe anul 2016;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(5) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art.1 Se aprobă efectuarea de virări de credite bugetare şi modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare
aprobate, pe anul 2016, potrivit anexelor nr.1 – 9, care fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie, Direcţiei Generale
Economice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
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. 159 din 05.04.2016

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei CORNACIU-DRAGOMIR ELENA-DANIELA în CORNACIU
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.5011/1 din 17.03.2016, prin
care se propune admiterea cererii doamnei Cornaciu-Dragomir Elena-Daniela, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui
său de familie din Cornaciu-Dragomir în Cornaciu, motivând că doreşte să poarte un nume de familie comun cu cel al soţului;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut de
art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”h” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea,
pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91
alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, emit următoarea
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D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Cornaciu-Dragomir Elena-Daniela, domiciliată în oraşul Băbeni, Aleea Liceului nr.1, bl.P5,
sc.C, ap.13, judeţul Vâlcea, tată Constantin şi mamă Elena, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 4
aprilie 1986, CNP 2860404385596, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Cornaciu-Dragomir în Cornaciu,
urmând să poarte în viitor numele de familie CORNACIU şi prenumele ELENA-DANIELA.
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 Băbeni, 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. 160 din 05.04.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
minorului CORNACIU-DRAGOMIR CRISTIAN în CORNACIU
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.5011/2 din 17.03.2016, privind
cererea doamnei Cornaciu-Dragomir Elena-Daniela, care solicită schimbarea numelui de familie al fiului său minor, din CornaciuDragomir în Cornaciu, motivând că doreşte ca fiul său să poarte acelaşi nume de familie cu al celorlalţi membri ai familiei;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut
de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit. ’’h’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a
numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele
ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului Cornaciu-Dragomir Cristian, domiciliat în
oraşul Băbeni, Aleea Liceului nr.1, bl.P5, sc.C, ap.13, judeţul Vâlcea, tată Gheorghe şi mamă Elena-Daniela, născut în municipiul Râmnicu
Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 14 iulie 2015, C.N.P.5150714385560 şi se schimbă numele de familie al acestuia, pe cale administrativă,
din Cornaciu-Dragomir în Cornaciu, urmând să poarte în viitor numele de familie CORNACIU şi prenumele CRISTIAN.
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 Băbeni, 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. 161 din 05.04.2016

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui doamnei STAN MARCELA în MARCELA-DANIELA
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.5016 din 31.03.2016, prin care se propune
admiterea cererii doamnei Stan Marcela de schimbare a prenumelui, pe cale administrativă, din Marcela în Marcela-Daniela, motivând că la
naştere i-a fost eliberat certificatul cu prenumele Marcela-Daniela, iar în baza acestuia au fost emise alte documente;
Constată întemeiată cererea de schimbare a prenumelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul
prevăzut de art.11 din acelaşi act normativ;
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În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit. "c" din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a
numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11 precum şi cele
ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Stan Marcela, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Mihai Eminescu nr.26,
bl.B14, sc.D, ap.36, judeţul Vâlcea, tată Constantin şi mamă Stana, născută în oraşul Dăbuleni, judeţul Dolj, la data de 12
ianuarie 1970, C.N.P.2700112161038 şi se schimbă prenumele acesteia, pe cale administrativă, din Marcela în MarcelaDaniela, urmând să poarte în viitor numele de familie STAN şi prenumele MARCELA-DANIELA.
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. 162 din 05.04.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui domnului NIŢĂ ION în ION-GABI
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.5017 din 01.04.2016, prin
care se propune admiterea cererii domnului Niţă Ion, de schimbare a prenumelui, pe cale administrativă, din Ion în Ion-Gabi,
motivând că aşa este cunoscut în localitatea de domiciliu;
Constată întemeiată cererea de schimbare a prenumelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul
prevăzut de art.11 din acelaşi act normativ;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit. "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 Niţă Ion, domiciliat în satul Valea Mare, comuna Valea Mare, judeţul Vâlcea, tată Dumitru şi mamă Maria,
născut în oraşul Bălceşti, judeţul Vâlcea, la data de 20 septembrie 1977, C.N.P.1770920380026 şi se schimbă prenumele acestuia, pe cale
administrativă, din Ion în Ion-Gabi, urmând să poarte în viitor numele de familie NIŢĂ şi prenumele ION-GABI.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Serviciului Public Comunitar Local
de Evidenţa Persoanelor Bălceşti , care va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a dovezii de plată
a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
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. 163 din 05.04.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
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. 5756 din 05.04.2016, prin care se
propune emiterea unei autorizaţii de construire;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) şi art.7 alin.(1) din legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
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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. 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.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 06.04.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
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. 5861 din 06.04.2016, prin care se
propune emiterea unei autorizaţii de construire;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) şi 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. 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.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 07.04.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
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. 7361 din 04.05.2016, 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.P R E Ş E D I N T E,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 180 din 18.04.2016
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii a trei 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. 6684 din 20.04.2016, prin care
se propune prelungirea valabilităţii a trei certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 40 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 ;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea a trei certificate de urbanism prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
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. 183 din 20.04.2016

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
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. 6669 din 20.04.2016, 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.P R E Ş E D I N T E,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 184 din21.04.2016

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 28 aprilie 2016, ora 1000
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;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE:
Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 28 aprilie 2016, ora 1000, care se va
desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenţa dispoziţie.
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Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei, urmărind pregătirea
materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
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. 187 din 22.04.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
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. 7072 din 27.04.2016, prin care se
propune emiterea a două certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr.
50/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două 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.P R E Ş E D I N T E,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 200 din 20.04.2016
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.7186 din 28.04.2016, 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.P R E Ş E D I N T E,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 202 din 29.04.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei MIERLEA ALINA-ROXANA în PÂRVU
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;

18

Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5019 din 22.04.2016, prin
care se propune admiterea cererii doamnei Mierlea Alina-Roxana, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de
familie din Mierlea în Pârvu, motivând că doreşte să aibă acelaşi nume de familie cu cel al soţului şi al fiicei;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul prevăzut
de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”h” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea,
pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91
alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Mierlea Alina-Roxana, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Goranu nr.55A,
judeţul Vâlcea, tată Ion şi mamă Vasilica, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 20 decembrie
1975, CNP 2751220384235, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Mierlea în Pârvu, urmând să poarte în
viitor numele de familie PÂRVU şi prenumele ALINA-ROXANA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei de Evidenţă a
Persoanelor Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta, iar după depunerea de către aceasta a dovezii de
plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
p.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 29.04.2016

ANEXE

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr.164 din 06.04.2016

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din interval: 7 - 7
Nr.
Solicitant
crt.
1
1

Adresa solicitant
2

3

Denumirea
lucrării
4

Valoare
-lei5

Comuna Galicea prin Galicea,
Sat ,, Modernizare 1559873 lei
Năfliu Ion,
primarul Ostroveni
judet drumuri
de
localităţii
Vâlcea, C.P. 247205 exploatare
agricolă,
în
comuna
Galicea, judeţul
Vâlcea "

Amplasament
6

Durată
Observații
execuție
7

8

comuna Galicea, Sat 36 luni
Ostroveni, Galicea, Teiu,
C.P. 247205

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
GHEORGHE PASAT
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 166 din 07.04.2016

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din interval: 8 - 8
Nr.
Solicitant
crt.
1

Denumirea lucrării

Adresa solicitant
2

3

4

S.C. Florix Company Nicolae Bălcescu, Sat Amenajare
Construct S.R.L.
Şerbăneasa judet Vâlcea, piscicol
C.P. 247415, Nr. 348
împrejmuire
comuna
Bălcescu,
Vâlcea.

1

iaz
şi
în
Nicolae
judeţul

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată
execuție

Observații
8

5

6

7

70225 lei

comuna Nicolae
Bălcescu, Sat
Şerbăneasa

36 luni

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
GHEORGHE PASAT
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția Nr. 180 d1n 8.04.2016

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din interval: 17 - 17
Nr.
crt.

Solicitant
1
1

Adresa
solicitant

2

Denumirea lucrării

3

Comuna Ioneşti Ioneşti,
prin
Neagoie Vâlcea,
Constantin
- 247270
Primar

4
judet Modernizare
drum
C.P. exploatare agricol DE
20, Comuna Ioneşti,
Judeţul Vâlcea Faza
Studiu de Fezabilitate.

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize
și
pentru
de construire

acorduri
autorizația

5

6

7

comuna Ioneşti, Sat
Dealu
Mare,
Fişcălia,Delureni şi
Bucşani

24 luni

Protecția
mediului;
Aviz
Inspectoratul
de
Stat
în
Construcţii - Studiu geotehnic Plan de încadrare în zonă şi
plan de situţie întocmite pe
suport topografic.

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
GHEORGHE PĂSAT
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 183 din 20.04.2016

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism emise, a căror valabilitateurmează a se prelungi
Nr. .... din interval 18; 19 şi 26 din 2015
Nr.
crt.

Nr. CU
Data
eliberării

Solicitant

Denumirea lucrării

Localitatea

Durata de
prelungire

1

2

3

4

5

6

1.

18
20.04.2015

Ministerul pentru Societatea "Proiectul ro-net - construirea unei infrastructuri naţionale de Comunele
Informaţională prin mandatar broadband în zonele defavorizate - localitatea Pârâienii de Sus" Grădiştea şi
Telekom
Romania
Mobile
Livezi
Communications S.A reprezentat
prin S.C.Protelco S.A

12 luni

2.

19
20.04.2015

Ministerul pentru Societatea "Proiectul ro-net - construirea unei infrastructuri naţionale de Comunele
Informaţională prin mandatar broadband în zonele defavorizate - localitatea Sineşti"
Grădiştea şi
Telekom
Romania
Mobile
Sineşti
Communications S.A reprezentat
prin S.C.Protelco S.A

12 luni

3

26
20.04.2015

Ministerul pentru Societatea "Proiectul ro-net - construirea unei infrastructuri naţionale de Comunele
Informaţională prin mandatar broadband în zonele defavorizate - localitatea Căţetu"
Măciuca şi
Telekom
Romania
Mobile
Fârtăţeşti
Communications S.A reprezentat
prin S.C.Protelco S.A

12 luni

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
GHEORGHE PĂSAT
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 184 din 21.04.2016

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din interval: 18 - 18

Nr.
crt.

1
1

Solicitant

2
Mihai V. Ilie

Adresa solicitant

3

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
de urbanism

4

5

6

Creţeni, Sat Izvoru Desfiinţare
judet Vâlcea
gospodăreasca

anexă comuna Creţeni

-

Avize și
acorduri
pentru
autorizația
de construire
7
Certificatul
de urbanism
nu poate fi
folosit
în
scopul
solicitat;

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
GHEORGHE PASAT

Anexă la Dispoziţia nr.187 din 22.04.2016
ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 28 aprlie 2016, ora 1000
1. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 31 martie 2016.
2. Informare privind activitatea desfăşurată de Vicepreşedintele cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
domnul Gheorghe Păsat, de la ultima şedinţă ordinară şi până în prezent.
3. Informare privind activitatea din trimestrul I 2016 a instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean
Vâlcea.
4. Proiect hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului
Judeţean Vâlcea, finanţate parţial său integral din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, a Programului lucrărilor de întreţinere şi
reparaţii drumuri şi poduri judeţene.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, pe anul 2016 al Societăţii Comerciale PRELCET
S.A. Râmnicu Vâlcea.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, pe anul 2016, al Societăţii Comerciale
CETPREST S.R.L. Berbeşti.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei financiare anuale a Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru anul 2016, la
Fondul pentru Dezvoltare Regională, administrat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.
8. Proiect hotărâre privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 19,44 mp, situat la etajul III, respectiv (biroul 68) în imobilul
”Centrul Militar Judeţean” din strada Maior V. Popescu nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparţine domeniului public al
judeţului Vâlcea, către Sindicatul Funcţionarilor Publici şi al Salariaţilor din Administraţia Publică Locală a Judeţului Vâlcea.
9. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 23 din 29 ianuarie 2016.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea.
11.Proiect hotărâre privind modificarea art.4 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.205/ 2015, precum şi
aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2016.
12. Notă privind soluţionarea plângerii prealabile formulate de domnul Florescu Ioan, membru al Consiliului de administraţie al
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, împotriva prevederilor art. 2 şi 4 din Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.26 din 29 februarie 2016, referitoare la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2016.
13. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Bobe Ion în funcţia contractuală de conducere Şef Serviciu Public Judeţean
pentru Protecţia Plantelor Vâlcea.
14. Proiect de hotărâre privind prelungirea exercitării cu caracter termporar, pentru o perioadă de 3 luni, a funcţiei publice de
conducere de Director executiv adjunct economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, de
către doamna Florea Lucia Camelia.
15. Diverse.
PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 200 din 28.04.2016

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr... din interval: 19 - 20
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

1

2

3

4

5

6

7

1

S.C.Remservice
Măciuca, Sat
S.R.L. prin
Oveselu judet
reprezentant Cârstoiu Vâlcea
Cornel,

Amenajare Iaz
piscicol şi
împrejmuire

comuna Ioneşti, Sat
Prodăneşti, C.P.
247270

2

Comuna Ioneşti prin
Neagoie Constantin Primar

Modernizare
drumuri agricole
în Comuna
Ioneşti, Judeţul
Vâlcea

comuna Ioneşti, Sat
Ioneşti şi Bucşani

Ioneşti, Sat
Ioneşti judet
Vâlcea, C.P.
247270

12 luni

24 luni

Sănătatea populației ; Protecția
mediului ; - Aviz de gospodărire a
apelor Vâlcea - Aviz Agenţia
Naţională pentru Pescuit şi
Acvacultură legat de oportunitatea
realizării acestui tip de investiţie şi a
adâncimii de execuţie în funcţie de
specia peşte cantonată, - Aviz
Direcţia Sanitar - Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor, - Aviz
Agenţia Naţională pentru Resurse
Minerale
privind
valorificarea
agregatelor minerale rezultate în
urma excavării, - Aviz Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Vâlcea şi decizia Direcţiei pentru
Agricultură
Vâlcea,
pentru
scoaterea terenului din circuitul
agricol, - Aviz A.N.I.F - Sucursala
Teritorială Dunăre -Olt - Unitatea de
Administrare Vâlcea, - Acord vecini
exprimat în formă autentică, pentru
realizarea lucrărilor proiectate. Dovada titlului asupra imobilului,
teren, extrasul de plan cadastral
actualizat la zi şi extrasul de carte
funciară de informare actualizat la
zi. - Aviz administrator drumuri
agricole. - Studiu geotehnic Referat verificator proiect, conform
Legii 10/1995, republicată, - Studiu
hidrogeologic zonal privind influenţa
amenajării piscicole asupra pânzei
freatice din zonele limitrofe. - Deviz
general de lucrări, - Plan de
încadrare în zonă şi plan de situaţie
întocmite pe suport topografic
vizate de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea.
Protecția mediului; -Aviz Sistemul de
Gospodărire a Apelor Vâlcea - Aviz
A.N.I.F.
-Sucursala
Teritorială
Dunăre - Olt - Unitatea de
administrare Vâlcea, dacă sunt
lucrări de îmbunătăţiri funciare în
zonă, - Aviz administrator drum
naţional D.N.64, - Aviz administrator
drum judeţean D.J.648 - Aviz
administrator
reţele
electrice,
magistrale petrol şi gaze naturale Acord proprietari teren, exprimat în
formă autentică, dacă le sunt
afectate terenurile la modernizarea
drumului agricol, - Studiu geotehnic, Referat verificator proiect conform
Legii nr.10/1995, republicată - Plan
de încadrare în zonă şi plan de
situaţie întocmite pe suport topografic
vizate de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate imobiliară Vâlcea,

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
GHEORGHE PĂSAT
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LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din interval: 21-21
Nr.
Solicitant
crt.
1
1

2

Adresa solicitant
3

Administraţia
Râmnicu Vâlcea judet
Naţională
Vâlcea,
Str.
Remus
Apele Române Bellu, Nr. 6
- Administraţia
Bazinală
de
Apă Olt

Denumirea lucrării

Amplasament

4

5

Amenajare
pârâu comuna Milcoiu, Nicolae
Topolog pe sectorul Bălcescu şi Galicea,
Tigveni-Galicea,
judeţul
Vâlcea
şi
judeţul Argeş (Faza
sudiu de fezabilitate
pentru judeţul Vâlcea)

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

6

7

24 luni

Protecția mediului; Studiu
geotehnic,
hidrologic şi topografic
- Plan de încadrare în
zonă
şi
plan
de
situaţie; - Pentru faza autorizaţie
de
construire se va solicita
un nou certificat de
urbanism

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
GHEORGHE PASAT
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