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CUPRINS
HOTĂRÂRI
Hotărârea nr. 25 din 31.08.2016 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, a
Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, precum şi a Programului lucrărilor de
întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2016
Hotărârea nr. 26 din 31.08.2016 privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a bugetelor instituţiilor
publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 iunie 2016
Hotărârea nr. 27 din 31.08.2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumei de 950,0 mii lei pentru
finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2016
Hotărârea nr. 28 din 31.08.2016 privind rectificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.4 din 29 ianuarie
2016, privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare
Hotărârea nr. 29 din 31.08.2016 privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare de către S.C. APAVIL
S.A. Vâlcea și mandatarea, în acest sens, a reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea respectivă
Hotărârea nr. 30 din 31.08.2016 privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale pe traseul ’’Făurești – Bălcești ”, operatorului de transport rutier I.I Scarlat Mihai - Gabriel
Hotărârea nr. 31 din 31.08.2016 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere
datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Centrul pentru Persoane Vârstnice Bistriţa şi Centrul pentru Persoane Vârstnice Nicolae
Bălcescu şi/sau de susţinătorii legali, precum şi modalităţile de acoperire a valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere
Hotărârea nr. 32 din 31.08.2016 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Vâlcea
Hotărârea nr. 33 din 31.08.2016 privind desemnarea domnului Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean
Vâlcea, ca reprezentant al Județului Vâlcea în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia
Hotărârea nr. 34 din 31.08.2016 privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în cadrul Consiliului de
Administrație al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia
Hotărârea nr. 35 din 31.08.2016 privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea
Hotărârea nr. 36 din 31.08.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul
consultativ al Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti
Hotărârea nr. 37 din 31.08.2016 privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la S.C. ’’Parc Ind Vâlcea’’ S.A. şi aprobarea contractelor de mandat ale acestora
Hotărârea nr. 38din 31.08.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de
Administraţie al Bibliotecii Judeţene ‘’Antim Ivireanul’’ Vâlcea
Hotărârea nr. 39 din 31.08.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de
Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti
Hotărârea nr. 40 din 31.08.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de
Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie‘’Constantin Anastasatu’’ Mihăeşti
Hotărârea nr. 41 din 31.08.2016 privind desemnarea a trei consilieri judeţeni ca membri în Colegiul Director al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
Hotărârea nr. 42 din 31.08.2016 privind desemnarea a 6 consilieri judeţeni în calitatea de membri ai ATOP
Hotărârea nr. 43 din 31.08.2016 privind încetarea de drept a exercitării cu caracter temporar a funcției publice de
conducere de Director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vâlcea, de către doamna Brănescu
Mihaela Gabriela şi delegarea atribuţiilor corespunzătoare acestei funcţii publice
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DISPOZIŢIA 382 din 08.08.2016 privind emiterea a trei certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 383 din 08.08.2016 privind emiterea a două certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 384 din 08.08.2016 privind emiterea a două certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 391 din 08.08.2016 privind emiterea unei autorizaţii de construire şi prelungirea valabilităţii unui
certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 392 din 09.08.2016 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie din TĂNASIE în
RUSH şi a prenumelui din RĂZVAN-OVIDIU în JAMES- JOHN
DISPOZIŢIA nr. 394 din 10.08.2016 privind emiterea a două autorizaţii de construire
DISPOZIŢIA nr. 395 din 10.08.2016 privind prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire
DISPOZIŢIA nr. 399 din 18.08.2016 privind aprobarea efectuării de virări de credite bugetare, pe anul 2016
DISPOZIŢIA nr. 402 din 19.08.2016 privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 31
00
august 2016, ora 10
DISPOZIŢIA nr. 405 din 29.08.2016 privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui doamnei STANCU DANIELA
în DANIELA-PARASCHIVA
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DISPOZIŢIA nr. 406 din 29.08.2016 privind schimbarea, pe cale administrativă,a prenumelui domnului ENACHE IOAN în ION
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DISPOZIŢIA nr. 407 din 29.08.2016 privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui doamnei ANDREI
SANATICA în ADELINA
DISPOZIŢIA nr. 408 din 29.08.2016 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familieal doamnei OMEAG
ELENA în NICOLESCU
DISPOZIŢIA nr. 420 din 31.08.2016 privind emiterea a două certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 423 din 31.08.2016 privind emiterea a trei certificate de urbanism
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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,
a Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, precum 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 31 august 2016, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.11776
din 18 august 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.11777 din
18 august 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) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
şi ale art.54 alin.(1) şi alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 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 - 2.10.
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.3.1.
Art.3 Se rectifică Bugetele instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2016,
potrivit anexelor nr.4, 4.1, 5, 6 şi 6.1 .
Art.4 Se rectifică Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2016,
potrivit anexelor nr.7 şi 7.1 – 7.7.
Art.5 Se aprobă eliberarea către Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea, a garanţiei de bună
execuţie în sumă de 897.157,88 lei, existentă în contul de trezorerie la data de 01.08.2016, constituită pentru lucrările
executate în cadrul Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene, în perioada 01.01.2015-01.08.2016.
Art.6 Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.10, 3 şi 3.1, 4 şi 4.1, 5, 6 şi 6.1, 7 şi 7.1-7.7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Economice, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul 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 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 25 din 31 august 2016
NOTĂ: Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.10, 3 şi 3.1, 4 şi 4.1, 5, 6 şi 6.1, 7 şi 7.1-7.7 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea
www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

5

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al judeţului Vâlcea,
a bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi
a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 iunie 2016
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2016 la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.11363 din 3 august 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.11364 din 3
august 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) şi alin.(13) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor şi Ministrului
Finanţelor Publice, nr.244/2651/2010, pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art.14, alin.(7), ale
art.57, alin.(21) şi ale art.761, alin.(1) lit. e) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
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 execuţia Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, la data de 30 iunie 2016, potrivit anexei nr.1.
Art.2 Se aprobă execuţia Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, la
data de 30 iunie 2016, potrivit anexei nr.2.
Art.3 Se aprobă execuţia Bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 iunie 2016, potrivit anexei nr.3.
Art.4 Se aprobă situaţia indicatorilor privind execuţia Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, la data de 30
iunie 2016, potrivit anexei A.
Art.5 Anexele nr.1, 2, 3 şi A fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale
Economice, precum şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei,
şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu cele
ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 26 din 31 august 2016
NOTĂ: Anexele nr.1, 2, 3 şi A pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea
hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumei de 950,0 mii lei pentru finanţarea
drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2016
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2016, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.11365 din 1 august 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.11366 din 1
august 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.423/2016, privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege
pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, precum şi
metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă, pentru anul 2016 şi ale art.129, alin.(1) din Legea
nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare
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HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se repartizează pe unităţi administrativ – teritoriale suma de 950,0 mii lei pentru finanţarea drepturilor
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr.423/2016, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul 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 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 27 din 31 august 2016
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind rectificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.4 din 29 ianuarie 2016,
privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local,
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2016, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni, din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.12778 din 18 august 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.12779 din
18 august 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În confomitate cu prevederile art.58 alin.1 lit. ”a” din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale,
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 Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 4 din 29 ianuarie 2015 privind utilizarea unor
sume din excedentul bugetului local, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, se rectifică potrivit
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale
Economice, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2),lit. ”a” coroborate cu cele ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 28 din 31 august 2016
NOTĂ: Anexa poate fi consultată 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 achiziţionării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare de către
S.C. APAVIL S.A. Vâlcea și mandatarea, în acest sens, a reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acționarilor la societatea respectivă
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2016, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.12.336 din 09 august 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economică, înregistrat sub nr.12.337 din
09 august 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’a’’ și lit.’’d’’ și alin.(5) lit.’’a’’ pct.13 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.I
alin.(3) lit.’’b’’ din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă achiziţionarea de către S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, în condiţiile legii, a serviciilor juridice de
consultanţă, asistenţă şi reprezentare a intereselor societății în cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti,
potrivit anexei care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2 Se mandatează reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APAVIL
S.A. Vâlcea să aprobe achiziționarea serviciilor juridice prevăzute la art.1
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei
şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 18 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă, 13 abţineri și domnul Popa Ștefan Ovidiu nu a participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 29 din 31 august 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale pe traseul ’’Făurești – Bălcești ”,
operatorului de transport rutier I.I Scarlat Mihai - Gabriel
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2016, la care participă un
număr de 30 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri județeni în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.12501 din 11 august 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.12502 din
11 august 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier I.I Scarlat Mihai - Gabriel, emis de
Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.4576 din 08 august 2016;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’d’’ şi alin.(5) lit.’’a’’ pct.14 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.5 şi art.17 alin.(1) lit.’’p’’ din Legea serviciilor de
transport public local, nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art.31 alin.(1) ind.1 - art.35 din Normele de
aplicare ale Legii nr.92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.353/2007, cu modificările şi
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completările ulterioare şi cu cele ale Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2008;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe traseul ‘’Făurești - Bălcești’’, cu autovehiculul VL – 08 SMG, operatorului de transport rutier I.I
Scarlat Mihai - Gabriel, pentru perioada 12 septembrie 2016 - 30 iunie 2019, cu excepția vacanțelor școlare.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzut la art.1, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice, I.I
Scarlat Mihai - Gabriel şi Autorităţii Rutiere Române A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi
va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 30 din 31 august 2016
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere
datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Centrul pentru Persoane Vârstnice Bistriţa şi Centrul pentru
Persoane Vârstnice Nicolae Bălcescu şi/sau de susţinătorii legali, precum şi
modalităţile de acoperire a valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august la care participă un număr de
31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.
12184 din 18 august 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.12185 din
18 august 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea nr.40997 din 12 august
2016, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.11726/R din 12 august 2016;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit. d) şi alin.(5) litera a) pct.2 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.1 alin.(1) și (4), art.18 alin.(5), art.24 alin.(1) și
(2), art.25 alin.(2), (4), (5), (7) și (8) din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare și cele ale Hotărârii nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost
pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară
de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;
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 stabilește costul mediu lunar de întreţinere în sumă de 2400 lei/beneficiar la Centrul pentru Persoane Vârstnice Bistriţa şi la
Centrul pentru Persoane Vârstnice Nicolae Bălcescu din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.
Art.2 Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în cămine şi/sau
susţinătorii legali după cum urmează:
- 2545,00 lei/lună/beneficiar - pentru persoane dependente ;
- 2395,00 lei/lună/beneficiar - pentru persoane semidependente;
- 1982,00 lei/lună/beneficiar - pentru persoane independente;
Art.3 Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în Centrul pentru Persoane Vârstnice
Bistriţa şi în Centrul pentru Persoane Vârstnice Nicolae Bălcescu, precum şi susţinătorii legali ai acestora au obligaţia
să plătească lunar contribuţia de întreţinere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreţinere.
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Art.4 Persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali nu datorează contribuţia de
întreţinere, aceasta fiind asigurată din bugetul județean, în limita hotărâtă de acesta.
Art.5 Se aprobă modalităţile de acoperire a valorii integrale a contribuţiei lunare, la Centrul pentru Persoane
Vârstnice Bistriţa şi la Centrul pentru Persoane Vârstnice Nicolae Bălcescu, după cum urmează:
- persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămine datorează contribuţia lunară de întreţinere în
cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăşi costul mediu lunar de întreţinere aprobat;
- diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor
vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie în cuantum mai mare de 782 lei. Cuantumul de 782 lei s-a
stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.978/2015, în funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat an/an anterior;
- susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia integrală printr-un angajament de plată.
Art.6 Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei vârstnice şi/sau a susţinătorilor
legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după
caz, şi/sau de susţinătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.
Art.7 Obligaţia de plată a contribuţiei lunare în sarcina susţinătorilor legali se poate stabili şi prin hotărâre judecătorească.
Art.8 Pe data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.35 din 29 februarie 2016.
Art.9 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale
Economice, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Centrului pentru Persoane Vârstnice Bistriţa
precum şi Centrului pentru Persoane Vârstnice Nicolae Bălcescu, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit.”c”, coroborate cu cele ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 31 din 31 august 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2016, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.11344
din 10 august 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.11345 din 10 august 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.c), ale art.105, alin.(1) şi art.113 din Legea
administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum şi ale Hotărârii
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.7 din 29 ianuarie 2014, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea prevăzută în Anexa la Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.257 din 22 decembrie 2015, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art. 2 Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat potrivit anexei
nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.81 din 31 martie 2015, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, structurilor
funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire
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a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al
Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 20 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 11 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 32 din 31 august 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 desemnarea domnului Constantin Rădulescu,
Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, ca reprezentant al Județului Vâlcea
în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2016, la care participă un număr de
31 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.12566 din 12.08.2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe înregistrat
sub nr.12567 din 12.08.2016, precum și avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.11, art.12, art.13 şi art. 91, alin. (1) lit. e), alin. (5), lit. a), pct. 8, alin. (6) lit. c) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei
Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.
246/ 2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia, aprobat prin Hotărârea nr. 22 din 10 iunie 2009 a Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 607 din
3.09.2009, ale art. 7, alin. (6) din Legea privind dezvoltarea regională în România nr. 315/ 2004, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 4 din 01 iulie 2016 privind
alegerea domnului Constantin Rădulescu, în funcția de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se desemnează domnul Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, ca
reprezentant al Județului Vâlcea în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia.
Art. 2 Pe data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Județean
Vâlcea nr. 41 din 30 ianuarie 2015 privind desemnarea domnului Gheorghe Păsat, Vicepreședinte cu atribuții de
Președinte, ca reprezentant al Județului Vâlcea în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia.
Art. 3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia, direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Vâlcea, domnului Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea şi
domnului Gheorghe Păsat, pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/
2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 33 din 31 august 2016
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Judeţului Vâlcea
în cadrul Consiliului de Administrație al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2016, la care participă un număr de
31 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr.
12568 din 12.08.2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe înregistrat
sub nr. 12569 din 12.08.2016, precum și avizele comisiilor de specialitate;
Văzând procesul verbal al comisiei de validare privind constatarea rezultatului votului secret;
În conformitate cu prevederile art. 11, alin. (1) şi (2), art. 12, art. 13, art. 91, alin. (1) lit. e), alin. (5), lit. a),
pct. 8, alin. (6), lit. c) din Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/ 2005, cu modificările și completările ulterioare, ale art. VIII din Actul
constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud - Vest Oltenia, și ale alin. (1) din Statutul Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară Sud - Vest Oltenia, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 172
din 31 octombrie 2007, privind asocierea Județului Vâlcea cu Județele Dolj, Gorj, Mehedinți și Olt în vederea
înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud – Vest Oltenia, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se desemnează domnul Constantin Rădulescu, Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, ca
reprezentant al Județului Vâlcea în cadrul Consiliului de Administrație al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Sud - Vest Oltenia.
Art. 2. Pe data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului
Județean Vâlcea nr. 42 din 30 ianuarie 2015 privind desemnarea domnului Gheorghe Păsat, Vicepreședinte cu
atribuții de Președinte, ca reprezentant al Județului Vâlcea în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Sud – Vest Oltenia.
Art. 3. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud - Vest Oltenia, persoanei prevăzute la Art. 1, domnului Gheorghe
Păsat și 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.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 98 coroborate cu ale art. 45 alin. (5) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu un
număr de 24 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 1 vot nul, iar domnul Constantin Rădulescu, Președinte al
Consiliului Județean Vâlcea, nu a participat la vot.
PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 34 din 31 august 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2016, la care participă un
număr de 30 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.12270 din 8 august 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.12271 din 8 august 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.11395/R din 20 iulie 2016;
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Văzând adresele Ministerul Muncii Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Asociaţiei Autism
Vâlcea înregistrate la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.9005/R din 1 august 2016 şi nr.11395/R din 3 august 2016;
Luând în considerare procesul verbal al comisiei de validare privind constatarea rezultatului votului secret;
În conformitate cu prevederile art.104 din Legea nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art.4 şi art.5 alin.(2) lit.”a” din Hotărârea
Guvernului nr.1437/2004, privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea, constituită prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.20 din 14 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare se modifică în sensul
înlocuirii doamnei Isabelle Elena Viezure - Reprezentant al Asociaţiei Autism Vâlcea cu doamna Daniela
Floriana Diculescu, reprezentant al Asociaţiei de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic din România – Filiala
Vâlcea (desemnat pe o perioadă de un an) – Membru.
Art.II Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Agenţiei
Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vâlcea, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, Inspectoratului
Şcolar Judeţean Vâlcea, Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea, Asociaţiei Autism Vâlcea, precum şi persoanelor
prevăzute la art.I, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(5) coroborate cu ale art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 35 din 31 august 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
HOTÂRĂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul consultativ al
Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti
Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 august 2016, la care participă un
număr de 28 consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub
nr.12036 din 2 august 2016;
Luând în consideraţie Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.12037 din
2 august 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând procesul-verbal al Comisiei de validare, privind constatarea rezultatului votului secret;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”d” şi alin.(5), lit.”a”, pct.2 din Legea administrației publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3, alin.(2) şi alin.(3), lit.”a” din
Normele privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr.412/2003 şi ale art.12, alin.(5) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a
Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.141 din
31 octombrie 2011;
În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Domnul Moja Teodor Adrian se desemnează ca reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în
Consiliul consultativ al Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti.
Art.2 Pe data prezentei, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.36
din 30 ianuarie 2015, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul
consultativ al Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti.
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Art.3 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, structurilor
funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, Centrului de Asistenţă Medico – Socială
Lădeşti, precum și persoanei prevăzute la art.1, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(5) coroborate cu cele ale art.98
din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un
număr de 21 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 0 abțineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 36 din 31 august 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor
la S.C. „Parc Ind Vâlcea” S.A. şi aprobarea contractelor de mandat ale acestora
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2016, la care participă un
număr de 29 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.12487 din 10 august 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.12488 din
10 august 2016 precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând procesul verbal al Comisiei de validare privind constatarea rezultatului votului secret;
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 S.C. ’’Parc
Ind Vâlcea’’ S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.35 din 28 februarie 2013, coroborate cu
ale Legii societăţilor nr. 31/1990, 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 desemnează reprezentanţii Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ’’ Parc
Ind Vâlcea ’’ S.A., după cum urmează:
a) Domnul Oproaica Alexandru, cetăţean român, având CNP-ul XXXXXX, născut în comuna Celaru,
judeţul Dolj, la data de XXXXXX, domiciliat în municipiul Drăgăşani, XXXXX, judeţul Vâlcea, posesor al C.I.
seria XXXXXX, eliberat de SPCLEP Drăgăşani la data de XXXXXX.
- cu un număr de 22 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă
b) Domnul Condescu Daniel, cetăţean român, având CNP-ul XXXXXX, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul
Vâlcea la data de XXXXXX, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, XXXXXX judeţul Vâlcea, posesor al C.I. seria XXXXXX,
eliberat de SPCLEP Râmnicu Vâlcea la data de XXXXXX.
- cu un număr de 22 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă
Art.2 Se aprobă Contractul de mandat, în baza căruia Judeţul Vâlcea va fi reprezentat în Adunarea Generală a
Acţionarilor la S.C. „Parc Ind Vâlcea” S.A., cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se împuterniceşte domnul Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, să
semneze Contractele de mandat în forma aprobată potrivit art.2, care se vor încheia între Consiliul Judeţean
Vâlcea şi reprezentanţii desemnaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Parc Ind Vâlcea” S.A.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale
Economice, S.C. „Parc Ind Vâlcea” S.A., Primăriei Municipiului Drăgăşani, Primăriei Oraşului Bălceşti, persoanelor prevăzute
la art.1, precum şi domnilor Petrescu Remus şi Folea Gheorghe, 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 19 voturi pentru, 0 împotrivă,
9 abţineri iar domnul consilier judeţean Oproaica Alexandru nu a participat la vot.
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La votarea art.1 au fost prezenţi 30 consilieri judeţeni, iar desemnarea reprezentanţilor judeţului Vâlcea s-a
adoptat prin vot secret, 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 precizarea că
domnul consilier judeţean Oproaica Alexandru nu a participat la vot .
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 37 din 31 august 2016
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în
Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2016, la care participă un
număr de 29 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.12503 din 11.08.2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.12504 din
11 august 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând procesul verbal al Comisiei de validare privind constatarea rezultatului votului secret ;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’a’’ şi lit.’’d’’ şi alin.(5) pct.4 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu ale art.54 alin.(1) şi (2) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.46 alin.(1) şi (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Bibliotecii Judeţene ‘’Antim Ivireanul ‘’ Vâlcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.96 din 19 august 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 Doamna Vetuţa Ciocan, consilier judeţean, se desemnează în calitatea de membru în Consiliul de
Administraţie al Bibliotecii Judeţene ‘’Antim Ivireanul‘’ Vâlcea.
Art.2 Pe data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.104 din 28 iulie 2011.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre direcţiilor din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Bibliotecii Judeţene ‘’Antim Ivireanul’’ Vâlcea,
persoanei prevăzute la art.1 şi domnului Mihai Sporiş, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 coroborate cu prevederile art.45 alin.(5) din
Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 24
voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 0 abţineri, iar doamna consilier judeţean Vetuţa Ciocan nu a participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 38 din 31 august 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea
în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2016, la care participă un
număr de 29 consilieri judeţeni, din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.12491 din 10 august 2016;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.12492 din
10 august 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând procesul-verbal al Comisiei de validare, privind constatarea rezultatului votului secret;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.187 alin.(2) lit.”b”, alin.(5), alin.(8), din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 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 desemnează reprezentanţii Consiliului Judeţean Vâlcea în calitatea de membri în Consiliul de
Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, după cum urmează:
a) membri titulari:
1. Domnul Pirnea Alexandru-Bogdan, cu un număr de 20 de voturi pentru şi 8 voturi împotrivă;
2.Domnul Popa Laurenţiu, cu un număr de 20 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă.
b) membri supleanţi:
1.Doamna Popescu Ioana, cu un număr de 20 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă;
2.Domnul Ghiţulescu Marius, cu un număr de 20 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă.
Art.2 Pe data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile art. 4 lit ”a” pct. 2 şi lit. ”b” pct. 2 din
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 101 din 26 august 2010, ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.103 din 28 iulie 2011, precum şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.57 din 17.02.2015.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Economice, Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, persoanelor prevăzute la art.1, precum şi persoanelor
prevăzute la art. 4 lit ”a” pct. 2 şi lit. ”b” pct. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 101 din 26 august
2010 şi la art. 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.57 din 17.02.2015, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 98 coroborate cu prevederile art.45,
alin.(5) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu precizarea că domnul consilier judeţean Laurenţiu Popa nu a participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 39 din 31 august 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea
în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie
„Constantin Anastasatu” Mihăeşti
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2016, la care participă un
număr de 29 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.12489
din 10 august 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.12490 din
10 august 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând procesul-verbal al Comisiei de validare privind constatarea rezultatului votului secret;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’d’’ şi alin.(5) lit.a) pct.3 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu ale art.187 alin.(2), (5) şi (8) din
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 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,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se desemnează reprezentanţii Consiliului Judeţean Vâlcea în calitatea de membri în Consiliul de
Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti, după cum urmează:
b) membri titulari:
1. Doamna Cotar Mariana Mădălina, consilier judeţean
cu un număr de 20 voturi pentru şi 7voturi împotrivă
2.Domnul Mutuligă Florin Nicolae
cu un număr de 25 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă
b) membri supleanţi:
1.Doamna Mazilu Vasilica
cu un număr de 25 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă
2.Doamna Militaru Mihaela
cu un număr de 25 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă
Art.2 Pe data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile art.3 din Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.101 din 26 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, persoanelor prevăzute la art.1 şi
persoanelor prevăzute la art.3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.101 din 26 august 2010, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea
şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 coroborate cu prevederile art.45
alin.(5) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu precizarea că doamna consilier judeţean Cotar Mariana Mădălina şi domnul consilier judeţean
Folea Gheorghe nu au participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 40 din 31 august 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea a trei consilieri judeţeni ca membri în Colegiul Director
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2016, la care participă un
număr de 22 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.12485
din 10 august 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.12486 din
10 august 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând procesul-verbal al Comisiei de validare privind constatarea rezultatului votului secret;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.d) şi alin.(5) lit.a) pct.2 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.4 alin.(1) şi art.6 din Regulamentulcadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.1434/2004, 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,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se desemnează în calitatea de membri în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Vâlcea, trei consilieri judeţeni, după cum urmează:
1. Domnul Matei Constantin Bogdan;
cu un număr de 18 voturi pentru şi 1 vot împotrivă
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2. Domnul Neamu Ioan;
cu un număr de 19 voturi pentru şi 0 voturi împotrivă
3. Domnul Pîrvu Constantin;
cu un număr de 18 voturi pentru şi 1 vot împotrivă
Art.2 Pe data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.111 din 23 iulie 2005, cu modificările şi completările ulteriosare.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, persoanelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre şi persoanelor
prevăzute la art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.111 din 23 iulie 2005, cu modificările şi
completările ulterioare, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 coroborate cu prevederile art.45
alin.(5) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu precizarea că domnii consilieri judeţeni Matei Constantin Bogdan, Neamu Ioan şi Pîrvu Constantin
nu au participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 41 din 31 august 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea a 6 consilieri judeţeni în calitatea de membri ai
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2016, la care participă un
număr de 23, respectiv 24 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.12861
din 19 august 2016, prin care se propune desemnarea a 6 consilieri judeţeni în calitatea de membri ai Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat la
nr.12862 din 19 august 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Comitetului de Organizare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea nr. A/72 din 19
august 2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.12866 din 19 august 2016;
Ţinând cont de procesele verbale ale Comisiei de validare privind constatarea rezultatelor votului secret;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.17 alin.(1) şi (2) din Legea nr.218/2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei
Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art.8 şi art.9, alin.(1) şi alin.(2) din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002;
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 desemnează în calitatea de membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, următorii
consilieri judeţeni:
1. Domnul Persu Dumitru
cu un număr de 20 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă
2. Domnul Filip Teodosie
cu un număr de 20 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă
3. Domnul Pîrvu Constantin
cu un număr de 20 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă
4. Domnul Dima Adrian
cu un număr de 21 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă
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5. Domnul Comşa Ioan
cu un număr de 20 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă
6. Domnul Belciu Ion
cu un număr de 20 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, Comitetului de organizare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Vâlcea, structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi
persoanelor desemnate 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
precizarea că domnii consilieri judeţeni Persu Dumitru, Pîrvu Constantin, Filip Teodosie, Dima Adrian, Comşa
Ioan şi Belciu Ion, nu au participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 42 din 31 august 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind încetarea de drept a exercitării cu caracter temporar a funcției publice
de conducere de Director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vâlcea,
de către doamna Brănescu Mihaela Gabriela şi delegarea atribuţiilor
corespunzătoare acestei funcţii publice
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 31 august 2016, la care participă un număr
de 24 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri județeni în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.13.126 din 26 august 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administrație Locală, înregistrat sub
nr.13.127 din 26 august 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând acordul scris al domnului Sanda Mihai Valentin, înregistrat la Consiliul Judeţean Vâlcea sub
nr.13189 din 29 august 2016;
Ţinând cont de procesul verbal al comisiei de validare privind constatarea rezultatului votului secret;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(2) lit.’’e’’ din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 45 alin.(1), art.88 alin.(1), (3) şi
(4) şi ale art.98 alin.(1) lit.h) şi alin.(2) din Legea privind Statutul funcționarilor publici, nr.188/1999, republicată,
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 Începând cu data de 01 septembrie 2016 se constată încetarea de drept a exercitării cu caracter
temporar a funcției publice de conducere de Director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor
Vâlcea, de către doamna Brănescu Mihaela Gabriela.
Art.2 Începând cu aceeaşi dată, se deleagă domnului Sanda Mihai Valentin, Şef Serviciu Stare Civilă,
atribuţiile corespunzătoare funcţiei publice de Director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor
Vâlcea, până la ocuparea funcţiei prin concurs, în condiţiile legii.
Art.3 Pe perioada delegării, domnul Sanda Mihai Valentin îşi păstrează funcţia publică de Şef Serviciu
Stare Civilă- Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea şi drepturile salariale aferente acesteia.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcției Generale Administrație Locală, Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vâlcea, Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici, doamnei Brănescu Mihaela Gabriela şi domnului Sanda Mihai Valentin, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 21 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 3 abţineri.
La votarea art.2 au fost prezenţi 24 consilieri judeţeni iar delegarea atribuţiilor aferente funcției publice de
conducere de Director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vâlcea s-a adoptat prin vot
secret, cu respectarea prevederilor art. 98 coroborate cu cele ale art.45 alin.(5) din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 21 voturi pentru, 3
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 43 din 31 august 2016

DISPOZIŢII
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a trei certificate de urbanism
Constantin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 12116 din
03.08.2016, prin care se propune emiterea a trei certificate de urbanism ;
În conformitate cu prevederile art. 4 , lit.a), punctul 1. şi 2. şi art. 6 din Legea nr. 50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit 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.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 382 din 08.08.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Constantin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 12187 din
04.08.2016, prin care se propune emiterea a două certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 4, lit.a), punctul 1 şi 2 şi art. 6 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 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 emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 383 din 08.08.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Constantin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 12215 din
05.08.2016, prin care se propune emiterea a două certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 4 , lit.a), punctul 1. şi 2. şi art. 6 din Legea nr. 50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările 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.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 384 din 08.08.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire
şi prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr. 12221 din
05.08.2016, prin care se propune emiterea unei autorizaţii de construire şi prelungirea valabilităţii unui certificat
de urbanism;
În conformitate cu prevederile art.7 alin.(6) din legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 40 din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 50 / 1991, 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 emite o autorizaţie de construire, prevăzută în anexa nr.1
Art. 2 Se prelungeşte valabilitatea unui certificat de urbanism prevăzut în anexa nr. 2
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Art. 3 Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 391 din 08.08.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie din TĂNASIE în RUSH şi a
prenumelui din RĂZVAN-OVIDIU în JAMES- JOHN
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5028 din 3
august 2016, prin care se propune admiterea cererii domnului Tănasie Răzvan–Ovidiu de schimbare pe cale
administrativă, a numelui de familie din Tănasie în Rush și prenumele Răzvan–Ovidiu în James–John deoarece
petentul așa este cunoscut în societate.
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui de familie şi a prenumelui, împotriva acesteia nefiind formulată
opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi schimbarea, pe cale
administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, 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 cetățeanului Tănasie Răzvan-Ovidiu, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea,
XXXXXX, judeţul Vâlcea, tată Valentin şi mamă Mioara, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la
data de XXXXXX, CNP XXXXXX şi se schimbă numele acestuia din Tănasie în Rush şi prenumele din RăzvanOvidiu în James-John, urmând să poarte în viitor numele de familie RUSH şi prenumele JAMES-JOHN.
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.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 392 din 09.08.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 12374 din
09.08.2016, prin care se propune emiterea a două autorizaţii de construire;
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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 şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două autorizaţii de construire, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 394 din 10.08.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului–şef înregistrat la nr.12439 din 10.08.2016, prin care se propune
prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art. 7, alin 7 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea unei autorizaţii de construire, prevăzută în anexa, care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 395 din 10.08.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind aprobarea efectuării de virări de credite bugetare, pe anul 2016
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.12587 din 12 august 2016, prin
care se propune aprobarea efectuării de virări de credite bugetare, pe anul 2016;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(5) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art.1 Se aprobă efectuarea de virări de credite bugetare pe anul 2016, potrivit anexelor nr.1 – 4, care fac
parte integrantă din prezenta dispoziţie.
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Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie,
Direcţiei Generale Economice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 399 din18.08.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară
în data de 31 august 2016, ora 1000
Constantin Rădulescu, 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 31 august 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.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei, urmărind
pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 402 din 19.08.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui
doamnei STANCU DANIELA în DANIELA-PARASCHIVA
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5030 din 11.08.2016, prin care se
propune admiterea cererii doamnei Stancu Daniela de schimbare a prenumelui, pe cale administrativă, din Daniela în DanielaParaschiva, motivând că este cunoscută şi apelată cu acest prenume din copilărie şi foloseşte acest prenume pentru a se recomanda;
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 doamnei Stancu Daniela, domiciliată în municipiul Drăgăşani, XXXXXX, tată Ilie şi
mamă Ioana, născută în municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea, la data de XXXXXX, C.N.P. XXXXXX şi se schimbă
prenumele acesteia, pe cale administrativă, din Daniela în Daniela-Paraschiva, urmând să poarte în viitor numele de
familie STANCU şi prenumele DANIELA-PARASCHIVA.
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Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Serviciului Public Comunitar
Local pentru Evidenţa Persoanelor Drăgăşani, care va încunoştinţa de îndată solicitanta, iar după depunerea de către aceasta a
dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 405 din 29.08.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui domnului ENACHE IOAN în ION
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5033 din
12.08.2016, prin care se propune admiterea cererii domnului Enache Ioan, de schimbare a prenumelui, pe cale
administrativă, din Ioan în Ion, motivând că la naştere i-a fost eliberat certificatul cu prenumele Ion, iar în baza
acestuia au fost emise alte documente în care figurează purtând acest prenume;
Constată întemeiată cererea de schimbare a prenumelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din acelaşi act normativ;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit. "c" din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b"
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Enache Ioan, domiciliat în XXXXXX, comuna Măciuca, judeţul Vâlcea, tată Vasile şi mamă
Ecaterina, născut în comuna Măciuca, judeţul Vâlcea, la data de XXXXXX, C.N.P. XXXXXX şi se schimbă prenumele acestuia, pe
cale administrativă, din Ioan în Ion, urmând să poarte în viitor numele de familie ENACHE şi prenumele 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
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 R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 406 din 29.08.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui doamnei ANDREI SANATICA în ADELINA
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr. 5029 din
11.08.2016, prin care se propune admiterea cererii doamnei Andrei Sanatica de schimbare a prenumelui, pe
cale administrativă, din Sanatica în Adelina, motivând că actualul prenume este scris greşit în majoritatea
actelor, iar dumneaei este cunoscută în societate cu prenumele Adelina;
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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 doamnei Andrei Sanatica, domiciliată în XXXXXX, comuna Buneşti, judeţul
Vâlcea, tată Ion şi mamă Maria, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de XXXXXX,
C.N.P. XXXXXX şi se schimbă prenumele acesteia, pe cale administrativă, din Sanatica în Adelina, urmând să
poarte în viitor numele de familie ANDREI şi prenumele ADELINA.
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 Băile Govora, care va încunoştinţa de îndată solicitanta, iar
după depunerea de către aceasta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va
elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 407 din 29.08.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei OMEAG ELENA în NICOLESCU
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5032 din
12.08.2016, prin care se propune admiterea cererii doamnei Omeag Elena, de schimbare, pe cale
administrativă, a numelui său de familie din Omeag în Nicolescu, motivând că doreşte să revină la nume 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 Omeag Elena, domiciliată în oraşul Băile Govora, XXXXXX, judeţul
Vâlcea, tată Nicolae şi mamă Maria, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de
XXXXXX, CNP XXXXXX, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Omeag în Nicolescu,
urmând să poarte în viitor numele de familie NICOLESCU şi prenumele 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 Serviciului
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Băile Govora, care va încunoştinţa de îndată solicitanta, iar
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după depunerea de către aceasta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va
elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 408 din 29.08.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Constantin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 13231 din
30.08.2016, prin care se propune emiterea a două certificate de urbanism ;
În conformitate cu prevederile art. 4, lit.a), punctul 1 şi 2 şi art. 6 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările 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.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 420 din 31.08.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a trei certificate de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 13344 din
31.08.2016, prin care se propune emiterea a trei certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit trei certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 423 din 31.08.2016
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ANEXE
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 382 din 08.08.2016

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din interval: 43 - 45
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.CEZ
DISTRIBUȚIE
S.A. prin S.C.
Valoris SRL.

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

comuna Runcu
Branșament
electric trifazat
subteran spațiu
comercial
Dragomir
Augustin
Sorin

12 luni

Protecția mediului; Aviz Inspectoratul
Județean de Poliție Serviciul Circulație Aviz
si acord administrator
drum comunal D.C.120
și drum județean D.J.
703 F - Aviz
administrator rețea apă
- Referat verificator
proiect conform Legii
nr.10/1995 - Plan de
situaţie şi plan de
încadrare în zona
întocmite conform Legii
nr. 50/1991, pe suport
topografic, vizate de
Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară.

2

S.C.CEZ
DISTRIBUȚIE
S.A. prin S.C.
Valoris SRL

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

comuna
Branșament
electric trifazat Voineasa
aerian și
subteran –
locuință
Comșa Ioan

12 luni

Protecția mediului ; Aviz Inspectoratul
Județean de PolițieServiciul Circulație Aviz și accord
administrator drum
județean D.J. 105 G Aviz administrator
rețele utilități( apă,
canalizare) - Aviz
tehnic de racordare Referat verificator
proiect conform Legii
nr.10/1995 - Plan de
situaţie şi plan de
încadrare în zona
întocmite conform Legii
nr. 50/1991, pe suport
topografic, vizate de
Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară.
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3

S.C.Vodafone
Romania S.A.
prin S.C.Total
Project &
Desing
S.R.L.

București
judet , Str.
Barbu
Vacaresu,
Nr. 201

'' Desființare
stație
telefonie
mobilă
Vodafone
Romania
S.A.''

comuna Milcoiu

12 luni

Protecția mediului ;
Certificat de atestare
fiscală privind valoarea
de impozitare a
construcției propusă
spre desființare, emis de
Primăria comunei
Milcoiu - Aviz
administrator drum de
acces la obiectiv - Plan
de situaţie şi plan de
încadrare în teritoriu
întocmite pe suport
topografic, vizate de
Oficiul Judeţean de
Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea

ARHITECT ȘEF,
ELENA DANA PETRESCU

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 383 din 08.08.2016

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din interval: 46 - 47

1

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

1

2

3

S.C.
Agabaritic
Transport
S.R.L

Denumirea
Amplasament
lucrării
4

Milcoiu, Sat
,,
Amenajare
Tepșenari
judet Vâlcea, piscicolă ''
Nr. 151

5
comuna
Milcoiu, Sat
Tepșenari

29

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

6

7

12 luni

Alimentare cu energie electrică ;
Sănătatea populației ; Protecția
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 Garda
Forestieră
Vâlcea
pentru
scoaterea din circuitul silvic Aviz Direcţia sanitar veterinară
şi siguranţa alimentelor (dacă
se va comercializa peştele) Aviz Agenţia Naţională pentru
Resurse
Minerale
privind
valorificarea
agregatelor
minerale rezultate în urma
excavării
Aviz
ANIFSucursala Teritorială Dunăre Olt - Unitatea de administrare
Vâlcea - Acord Administrator
drum ptr. utilizarea drumurilor în

vederea realizarea investiţiei 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 (cu accesul la
drumul public) şi planul de
încadrare în teritoriu întocmite
pe suport topografic, vizate de
Oficiul
de
Cadastru
şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea
2

Novaci ,
Obștea
judet Gorj,
Bercești
Vlădoi prin Str. Bercești
Chiriac Ion

,, Drum de
comuna
coastă Lotru Voineasa
''

12 luni

Protecția mediului ; - Aviz de de
gospodărire a apelor - Aviz
Garda Forestieră Vâlcea - Aviz
administrator drum de acces la
amplasamet (dacă acesta este
afectat pe peroada execuției
lucărilor) - Referat verificator,
conform Legii 10/1995 - Studiu
geotehnic verificat la cerinţa Af Planul
de
situaţie
al
amplasamentului( cu accesul la
drumul public) şi planul de
încadrare în teritoriu întocmite
pe suport topografic, vizate de
Oficiul
de
Cadastru
şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea

ARHITECT ȘEF,
ELENA DANA PETRESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 384 din 18.08.2016

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din interval: 48 - 49

1

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

1

2

3

4

5

6

7

comuna Runcu,
Sat Văratici

12 luni

Protecția mediului; Certificat de atestare
fiscală privind valoarea
de
impozitare
a
construcției propusă spre
desființare, emis de
Primăria comunei Runcu

Crețulescu
Florin și
Crețulescu
Mihăița

Râmnicu
Vâlcea judet
Vâlcea, Str.
I.L.Caragiale

,, Desființare
construcții C1,
C2, C3 ''

30

- Aviz administrator rețea
electrică (după caz) Planul de situaţie al
amplasamentului
şi
planul de încadrare în
teritoriu întocmite pe
suport topografic, vizate
de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate
Imobiliară
Vâlcea
2

Crețulescu
Florin și
Crețulescu
Mihăița

Râmnicu
Vâlcea judet
Vâlcea, Str.
I.L.Caragiale

,, Construire
locuință P+M.
anexă
gospodărească,
bazin vidanjabil
''

comuna Runcu,
Sat Văratici

12 luni

Alimentare cu apă;
Alimentare cu energie
electrică;
Sănătatea
populației;
Protecția
mediului;
Copie
autorizația de desființare
a construcțiilor existente
pe
amplasament
Referat
verificator,
conform Legii 10/1995 Studiu geotehnic verificat
la cerinţa Af - Planul de
situaţie
al
amplasamentului(
cu
accesul la drumul public)
şi planul de încadrare în
teritoriu întocmite pe
suport topografic, vizate
de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate
Imobiliară
Vâlcea

ARHITECT ȘEF,
ELENA DANA PETRESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 391 din 08.08.2016
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din interval: 17 - 17
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

Comuna
Muereasca
prin
Ungureanu
Ion în
calitate de
primar,

Muereasca,
Sat
Muereasca
judet
Vâlcea

1

Durată
Observații
execuție
7

Alimentare cu apă 3.272.947 comuna Muereasca, 24 luni
din sursa Brădişor,
comuna Dăeşti şi
comuna
comuna Bujoreni,
Muereasca, judeţul
Sat Muereasca,
Vâlcea, continuare
Hotarele, Frânceşti
lucrări începute în
Coasta, Muereasca
baza autorizaţiei
de Sus, Pripoara,
de construire nr. 16
Suta, Găvăneşti şi
din 21.05.2013.
Andreieşti
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
31

8

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 394 din 10.08.2016

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din interval: 18 - 19
Durată
Observații
execuție

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

1

S.C.ORANGE
ROMANIA
S.A.

București
judet , Str.
Lascăr
Catargiu, Nr.
47-53

Amplasare staţie 30.000,00
fixă
emisierecepţie telefonie
mobilă
GSM
(construcţie
cu
durată
de
existenţă limitată,
conform contract
de închiriere)

comuna
Runcu, Sat
Snamăna

12 luni

2

S.C. MBE
MINERAL
RESOURCES
S.R.L.

Bucureşti
judet , Sect.
5, Str. Calea
13
Septembrie,
Nr. 90

147.652
Explorare
geologică resurse
de
minereuri
metalifere
în
perimetrul
de
explorare
Zariştea
Mică,
comuna Malaia,
judeţul
Vâlcea.
(Lucrări cu durată
de
existenţă
limitată conform
contractului
de
închiriere)

comuna
Malaia, Sat
Săliştea, C.P.
247337

36 luni

7

8

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 395 din 10.08.2016

LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire eliberate pentru executare de lucrări, a căror valabilitate
urmează a se prelungi
Nr. .... din .......
Nr. Nr. autorizaţie
Solicitant
crt. Data liberării
1

2

1

12/08.05.2013

3

Denumirea lucrării

Valoare

Localitatea

Durata de
prelungire

4

5

6

7

comuna
Măldăreşti,
judeţul
Vâlcea

12 luni

Comuna Continuare de lucrări la obiectivul 4.150.190,00
Măldăreşti ,,Reabilitare şi asfaltare D.C.139
lei
Horezu - Măldăreşti Km 0+0000+2400 şi pod la km 0+150”
ARHITECT ȘEF,
Elena Dana PETRESCU
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la Dispoziţia nr. 402 din 19 .08.2016

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 31 august 2016, ora 1000
1. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 28 iulie 2016.
2. Informare privind activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Constantin
Rădulescu, de la şedinţa precedentă şi până în prezent.
3. Raport privind activitatea Societăţii CET GOVORA S.A.Râmnicu Vâlcea, prezentat de administratorul special al
acestei societăţi.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiţii ale
Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau integral din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetelor
instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, precum şi a Programului lucrărilor de
întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2016.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetelor instituţiilor
publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Bugetului împrumuturilor interne la data de 30 iunie
2016.
6. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumei de 950,0 mii lei, pentru
finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de
masă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.423/2016.
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 4 din 29 ianuarie
2016, privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare
de către S.C. APAVIL S.A. şi mandatarea, în acest sens, a reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acţionarilor la societatea respectivă.
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale pe traseul “Făureşti - Bălceşti”, operatorului de transport rutier I.I. Scarlat
Mihai Gabriel.
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, aprobarea contribuţiei lunare de
întreţinere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Centrul pentru Persoane Vârstnice Bistriţa şi Centrul
pentru Persoane Vârstnice Nicolae Bălcescu şi/sau de susţinătorii legali, precum şi modalităţile de acoperire a
valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate ale
Consiliului Judeţean Vâlcea
12. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Constantin Rădulescu, Pre edintele Consiliului Judeţean
Vâlcea, ca reprezentant al Jude ului Vâlcea în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.
13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în cadrul Consiliului de Administraţie
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea.
15. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul
Consultativ al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti.
16. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor
a S.C.” Parc Ind Vâlcea” S.A. şi aprobarea Contractelor de manadat ale acestora.
17. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentantant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de
Administraţie al Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul” Vâlcea.
18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de
Administraţie al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti.
19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de
Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăieşti.
20. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei consilieri judeţeni ca membri în Colegiul Director al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.
21. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 6 consilieri judeţeni în calitatea de membri ai Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Vâlcea.
22. Diverse.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 420 din 31.08.2016

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din interval: 50 - 51
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize şi acorduri
ptr. autorizația
de construire

1

2

3

4

5

6

7

1

S.C.CEZ
Râmnicu Vâlcea
DISTRIBUȚIE judet Vâlcea, Str.
S.A. prin S.C. Știrbei Vodâ, Nr. 7
LES ENERG
SRL

Branșament comuna Milcoiu,
monofazat Sat Milcoiu
trifazat
subteran –
Vâlcu
Constantin,
comuna
Milcoiu, sat
Milcoiu,
județul
Vâlcea

12 luni

Protecția mediului; Aviz
Inspectoratul
Județean de PolițieServiciul Circulație Aviz
și
acord
administrator
drum
local - Aviz tehnic de
racordare - Referat
verificator
proiect
conform
Legii
nr.10/1995
privind
calitatea în construcții Deviz estimativ de
lucrări - Plan de
încadrare în zona şi
plan
de
situaţie
întocmite conform Legii
nr. 50/1991, pe suport
topografic, vizate de
Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară.

2

S.C.CEZ
Râmnicu Vâlcea
DISTRIBUȚIE judet Vâlcea, Str.
S.A. prin
Știrbei Vodă, Nr. 7
S.C.ONELI
SERV SRL

Branșament comuna Runcu,
monofazat Sat Valea Babei
subteran –
Pârvan
Marcel,
localitatea
Runcu, str.
Valea
Babei,
județul
Vâlcea

12 luni

Protecția mediului; Acord
notarial
autentificat
al
coproprietarilor
terenului (drum de
acces) pe care se
execută lucrările - Aviz
tehnic de racordare Referat
verificator
proiect conform Legii
nr.10/1995
privind
calitatea în construcții Deviz estimativ de
lucrări - Plan de
încadrare în zona şi
plan
de
situaţie
întocmite conform Legii
nr. 50/1991, pe suport
topografic, vizate de
Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară.

ARHITECT ȘEF,
ELENA DANA PETRESCU
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexă la Dispoziția nr. 423 din 31.08.2016

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din interval: 53 - 55
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
deurbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

1

2

3

4

5

6

7

1

Administraţia
Bazinală de
Apă Olt prin
S.C. RALUNIC
S.R.L.

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

Decolmatare prin comuna Olanu
şi comuna
îndepărtarea
Galicea
materialului
aluvionar pentru
asigurarea
scurgerii optime
în albie pe pârâul
Ursana,
localităţile
Galicea, Olanu,
judeţul Vâlcea.

12 luni

Protecția mediului ; Acord Administrator
drum judeţean pentru
realizarea lucrărilor de
decolmatare la o
distanţă mai mică de 2
Km aval de pod; Acord S.C.
Hidroelectrica S.A.; Aviz Administrator
reţele electrice; -Aviz
Agenţia Naţională
pentru Resurse
Minerale; -Avizul şi
Autorizaţia de
Gospodărire a Apelor
Vâlcea; - Aviz
administrator drum
local, pentru acces la
perimetrul de
decolmatare; Acorduri notariale ale
proprietarilor de
terenuri, dacă se
afectează proprietăţi
private; - Studiul tehnic
zonal privind influenţa
exploatării asupra
cursului de apă; - Plan
de încadrare în
teritoriu şi plan de
situaţie întocmite pe
suport topografic,
recepţionate de Oficiul
de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară
Vâlcea.

2

Tudora
Constantin
Octavian

Bărbăteşti,
Sat
Negruleşti
judet
Vâlcea, Nr.
69

Scoatere teren
din fondul
forestier în
vederea
construirii unei
vile turistice
S+P+1E+M şi
împrejmuire
teren.

12 luni

Protecția mediului ; Decizia Gărzii
Forestiere Râmnicu
Vâlcea pentru
scoaterea definitivă
din circuitul silvic a
suprafeţei de teren; Aviz custode SIT
Frumoasa - COD RO

comuna
Voineasa U.P.
IV Puru, UA
134, 135, C.F.
nr. 36070

35

SPA 0043 -După
scoaterea definitivă a
terenului din circuitul
silvic, se va solicita
emiterea unui nou
certificat de urbanism
în scopul construirii
obiectivului declarat, în
baza unei
documentaţii
actualizate şi a
extrasului de carte
funciară, în care să fie
preluate datele
referitoare la terenul
scos din circuitul silvic.
3

Tudora
Constantin
Octavian

Bărbăteşti,
Sat
Negruleşti
judet
Vâlcea, Nr.
69

Scoatere teren
din fondul
forestier în
vederea
construirii unei
vile turistice
S+P+1E+M şi
împrejmuire
teren.

comuna
Voineasa, U.P.
IV Puru, UA
134, 135, C.F.
nr. 36075

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
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12 luni

Protecția mediului ; Decizia Gărzii
Forestiere Râmnicu
Vâlcea pentru
scoaterea definitivă
din circuitul silvic a
suprafeţei de teren; Aviz custode SIT
Frumoasa - COD RO
SPA 0043 După
scoaterea definitivă a
terenului din circuitul
silvic, se va solicita
emiterea unui nou
certificat de urbanism
în scopul construirii
obiectivului declarat, în
baza unei
documentaţii
actualizate şi a
extrasului de carte
funciară, în care să fie
preluate datele
referitoare la terenul
scos din circuitul silvic.

