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Hotararea nr. 96 din 15 decembrie 2016 privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a
Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau integral din Bugetul 5
propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri
proprii şi a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2016
Hotararea nr. 97 din 15 decembrie 2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a
unei sume pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale 6
integraţi în învăţământul de masă, aprobată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.86/2016, cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016
Hotararea nr. 98 din 15 decembrie 2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumei de
2.900,0 mii lei, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor
locale, aprobate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.86/2016 privind rectificarea bugetului de stat
pe anul 2016, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, 6
în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.2/2015, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru
susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2016
Hotararea nr. 99 din 22 decembrie 2016 privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2016
7
Hotararea nr. 100 din 22 decembrie 2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a
sumei de 155.560 lei, pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale 8
speciale integraţi în învăţământul de masă
Hotararea nr. 101 din 30 decembrie 2016 privind încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie,
a mandatului de consilier judeţean al domnului Ştefan Prală
9
Hotararea nr. 102 din 30 decembrie 2016 privind încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie,
a mandatului de consilier judeţean al domnului Romulus Bulacu
9
Hotararea nr. 103 din 30 decembrie 2016 privind încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie,
a mandatului de consilier judeţean al domnului Matei Constantin Bogdan
10
Hotararea nr. 104 din 30 decembrie 2016 privind încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a
mandatului de consilier judeţean al doamnei Oteşanu Daniela
11
Hotararea nr. 105 din 30 decembrie 2016 privind încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie,
a mandatului de consilier judeţean al domnului Popa Ştefan - Ovidiu
11
Hotararea nr. 106 din 30 decembrie 2016 privind modificarea componenţei comisiei de validare a
Consiliului Judeţean Vâlcea
12
Hotararea nr. 107 din 30 decembrie 2016 privind validarea mandatului de consilier judeţean al
doamnei Văduva Cecilia, precum şi cooptarea acesteia în Comisia pentru buget, finanţe şi 13
administrarea domeniului public şi privat al judeţului
Hotararea nr. 108 din 30 decembrie 2016 privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului
Iliescu Marius Cristian, precum şi cooptarea acestuia în Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism
13
Hotararea nr. 109 din 30 decembrie 2016 privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Iordache
Dănuţ, precum şi cooptarea acestuia în Comisia juridică şi Comisia pentru cultură, culte, educaţie, tineret şi sport 14
Hotararea nr. 110 din 30 decembrie 2016 privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului
Bobocea Gheorghe, precum şi cooptarea acestuia în Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism 15
Hotararea nr. 111 din 30 decembrie 2016 privind validarea mandatului de consilier judeţean al
domnului Zgripcea Dănuţ, precum şi cooptarea acestuia în Comisia pentru buget, finanţe şi 16
administrarea domeniului public şi privat al judeţului
Hotararea nr. 112 din 30 decembrie 2016 rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor
de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2016
17
Hotararea nr. 113 din 30 decembrie 2016 privind stabilirea preţului mediu la masa verde obţinută de
pe pajişte, pentru anul 2017
18
Hotararea nr. 114 din 30 decembrie 2016 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole,
în baza cărora se evaluează în lei, arenda exprimată în natură, pentru anul 2017
18
Hotararea nr. 115 din 30 decembrie 2016 privind nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica în anul 2017 19
Hotararea nr. 116 din 30 decembrie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza:
Studiul de fezabilitate „Montare module de epurare containerizate și înlocuire cămine de vizitare și 20
rețele de canalizare incintă - Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti“
Hotararea nr. 117 din 30 decembrie 2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea şi unele instituţii publice 20
subordonate acestuia, pentru anul 2017
Hotararea nr. 118 din 30 decembrie 2016 privind modificarea statului de funcții al Spitalului
21
Judeţean de Urgenţă Vâlcea
3

Hotararea nr. 119 din 30 decembrie 2016 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale
Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti
Hotararea nr. 120 din 30 decembrie 2016 privind atribuirea licenţei de traseu, pentru efectuarea
transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul ” Drăgășani –
Prundeni – Orlești - Ionești – Băbeni - Mihăești – Râmnicu Vâlcea – Budești – Faurecia Budești”,
operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.
Hotararea nr. 121 din 30 decembrie 2016 privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea
transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul ”Băile Olăneşti –
Cheia – Vlădeşti – Râmnicu Vâlcea – Budeşti - Faurecia Budești”, operatorului de transport rutier
S.C. Nicola Speditione S.R.L
Hotararea nr. 122 din 30 decembrie 2016 privind atribuirea licenţei de traseu, pentru efectuarea
transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Horezu –
Negrulești – Bârzești – Pietrari – Bunești – Govora – Mihăești – Râmnicu Vâlcea – Budești Faurecia Budești”, operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.”
Hotararea nr. 123 din 30 decembrie 2016 privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea
transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul ”Stoileşti – Olanu
– Galicea – Bratia Vale – Cremenari – Bercioiu – Ruda – Budeşti - Faurecia Budești”, operatorului de
transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.
Hotararea nr. 124 din 30 decembrie 2016 privind aprobarea cofinanțării și sustenabilității proiectului
”ȘANSĂ PENTRU O NOUĂ VIAȚĂ”, promovat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Vâlcea
Hotararea nr. 125 din 30 decembrie 2016 privind aprobarea Protocolului de colaborare, pe linia
furnizării de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor
Hotararea nr. 126 din 30 decembrie 2016 privind stabilirea unei persoane pentru conducerea Registrului
de evidenţă a datoriei publice locale şi a Registrului de evidenţă a garanţiilor locale, ale judeţului Vâlcea
DISPOZIŢII
DISPOZIŢIA nr. 839 din 13.13.2016 privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
extraordinară în data de 15 decembrie 2016, ora 1000
DISPOZIŢIA nr. 840 din 13.12.2016 privind aprobarea efectuării de virări de credite bugetare, pe anul 2016
DISPOZIŢIA nr. 843 din 20.12.2016 privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
extraordinară în data de 22 decembrie 2016, ora 1000
DISPOZIŢIA nr. 852 din 23.12.2016 privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
ordinară, în data de 30 decembrie 2016, ora 1000
DISPOZIŢIA nr. 853 din 27.12.2016 privind aprobarea efectuării de virări de credite bugetare, pe anul 2016

22

23

23

24

25

26
27
28
29-32
29
29
30
30
31

DISPOZIŢIA nr . 855 din 28.12.2016 privind emiterea unei autorizaţii de construire
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DISPOZIŢIA nr . 859 din 30.12.2016 privind emiterea unui certificat de urbanism
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HOTĂRÂRI
RO M Â N I A
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 unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Programului
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene,
pe anul 2016
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 decembrie 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 la
nr.18674 din 12 decembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.18675
din 12 decembrie 2016;
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, ale art.28, alin.(1), lit.”b” şi alin.(7) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.86/2016, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 şi
ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.66/2016, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.24/2010, privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe
proaspete în şcoli;
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 29.01.2016, 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 - 2.4, 2.4.1 şi 2.5 - 2.20.
Art.2 (1) Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local,
ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2016, potrivit anexei nr.3.
(2) Se rectifică Lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii cu finanţare parţială sau
integrală de la bugetul local, ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2016, potrivit anexei nr.3.a.
Art.3 Se rectifică Bugetele unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul
2016, potrivit anexelor nr.4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10 şi 10.1.
Art.4 Se rectifică Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul
2016, potrivit anexelor nr.11 şi 11.1 – 11.6.
Art.5 Anexele nr.1, 2, 2.1 - 2.4, 2.4.1, 2.5-2.20, 3, 3a, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10,
10.1, 11 şi 11.1 – 11.6, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 96 din 15 decembrie 2016
NOTĂ: Anexele nr.1, 2, 2.1 - 2.4, 2.4.1, 2.5-2.20, 3, 3a, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 11 şi 11.1 – 11.6 pot fi
consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a unei sume pentru finanţarea
drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul
de masă, aprobată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.86/2016,
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 decembrie 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 la
nr.18796 din 13 decembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.18797/13.12.2016;
În conformitate cu prevederile art.129, alin.(1) din Legea nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.86/2016, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 şi ale 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;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se repartizează pe unităţi administrativ – teritoriale suma de 689.690 lei pentru finanţarea
drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă,
aprobată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.86/2016, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul 2016, potrivit anexelor nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Unităţile administrativ-teritoriale cărora li se repartizează suma, pot contribui cu sume din veniturile proprii
ale acestora sau din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, la
finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă.
Art.3 Unităţile administrativ-teritoriale vor restitui bugetului propriu al judeţului Vâlcea sumele
repartizate şi rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar.
Art.4 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 art.45 alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 97 din 15 decembrie 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 repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumei de 2.900,0 mii lei,
din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale,
aprobate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.86/2016 privind rectificarea bugetului de
stat pe anul 2016, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare
şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la
împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.2/2015,
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2016
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15 decembrie 2016 la care
participă un număr de 29 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
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Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.18803 din 14 decembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.18804
din 14 decembrie 2016;
În conformitate cu prevederile art.18 şi art.33, alin.(3), lit.”b” din Legea nr.273/2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.4, alin.(2), lit. b.1) din Legea bugetului de
stat pe anul 2016, nr.339/2015, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.86/2016 privind rectificarea
bugetului de stat pe anul 2016 şi ale Deciziei Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea
nr.36 din 29 noiembrie 2016;
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 Suma de 2.900,0 mii lei, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru
echilibrarea bugetelor locale, aprobate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.86/2016 privind
rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de
funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la
împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.2/2015, pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare
locală, pe anul 2016, se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Primarii unităţilor administrativ – teritoriale, în calitate de ordonatori principali de credite, răspund
de modul de utilizare a sumelor prevăzute în anexă.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice, Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, precum şi
Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2), lit. “a”, coroborate cu
prevederile art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
ulterioare, cu un număr de 19 voturi pentru, 10 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 98 din 15 decembrie 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 Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2016
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 22 decembrie 2016, la care
participă un număr de 26 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.19197 din 20 decembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.19198
din 20 decembrie 2016;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. (1) Se rectifică Bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2016, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 /29.01.2016, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr.1.
(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.1.1 şi 1.2.
Art.2 Anexele nr.1, 1.1 şi 1.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 99 din 22 decembrie 2016
NOTĂ: Anexele nr 1, 1.1 şi 1.2 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 155.560 lei,
pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale
integraţi în învăţământul de masă
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 22 decembrie 2016, la care
participă un număr de 26 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.19195 din 20 decembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.19196/20.12.2016;
În conformitate cu prevederile art.129, alin.(1) din Legea nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale 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 pct. A din
Anexa la Hotărârea Guvernului nr.904/2014, pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor
prevăzute de art.129 alin.(1) din Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se repartizează pe unităţi administrativ – teritoriale suma de 155.560 lei pentru finanţarea
drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă,
potrivit anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Unităţile administrativ-teritoriale cărora li se repartizează suma, pot contribui cu sume din veniturile proprii
ale acestora sau din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, la
finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă.
Art.3 Unităţile administrativ-teritoriale vor restitui bugetului propriu al judeţului Vâlcea sumele
repartizate şi rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar.
Art.4 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 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 26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 100 din 22 decembrie 2016
NOTĂ: Anexa nr.1 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 încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie,
a mandatului de consilier judeţean al domnului Ştefan Prală
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 30 decembrie 2016, la care participă un
număr de 27 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.17518 din 18 noiembrie 2016;
Luând în considerare Referatul constatator, înregistrat la nr.17519 din 18 noiembrie 2016, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
Văzând cererea, înregistrată la nr.17210 din 14 noiembrie 2016, prin care domnul Ştefan Prală a
demisionat din funcţia de consilier judeţean;
În conformitate cu prevederile art.9, alin.(2), lit.“a” şi alin.(3), art.10 şi art. 12 din Legea privind Statutul
aleşilor locali, nr.393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.59
alin.(2) lit “a”, alin.(3), art.60 şi art.62 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean
Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.169/2015;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se ia act de încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier
judeţean al domnului Ştefan Prală, ales pe lista Partidului Naţional Liberal la alegerile pentru Consiliul
Judeţean Vâlcea din data de 5 iunie 2016 şi se declară locul vacant.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Partidului
Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Vâlcea, precum şi domnului Ştefan Prală, 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 27 voturi pentru,
0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 101 din 30 decembrie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie,
a mandatului de consilier judeţean al domnului Romulus Bulacu
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 30 decembrie 2016, la care participă un
număr de 27 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.17516 din 18 noiembrie 2016;
Luând în considerare Referatul constatator, înregistrat la nr.17517 din 18 noiembrie 2016, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
Văzând cererea, înregistrată la nr.17228 din 14 noiembrie 2016, prin care domnul Romulus Bulacu a
demisionat din funcţia de consilier judeţean;
În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2), lit. “a” şi alin. (3), art. 10 şi art. 12 din Legea privind
Statutul aleşilor locali, nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile
art.59 alin.(2) lit “a”, alin (3), art.60 şi art.62 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.169/2015;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se ia act de încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier
judeţean al domnului Romulus Bulacu, ales pe lista Partidului Naţional Liberal la alegerile pentru Consiliul
Judeţean Vâlcea din data de 5 iunie 2016 şi se declară locul vacant.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Partidului
Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Vâlcea, precum şi domnului Romulus Bulacu, 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 27 voturi pentru,
0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr.102 din 30 decembrie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie,
a mandatului de consilier judeţean al domnului Matei Constantin Bogdan
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 30 decembrie 2016, la care participă un
număr de 27 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.19241 din 21 decembrie 2016;
Luând în considerare Referatul constatator, înregistrat la nr.19242 din 21 decembrie 2016, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
Văzând cererea, înregistrată la nr.19166 din 20 decembrie 2016, prin care domnul Matei Constantin
Bogdan a demisionat din funcţia de consilier judeţean;
În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2), lit. “a” şi alin. (3), art. 10 şi art. 12 din Legea privind
Statutul aleşilor locali, nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile
art.59 alin.(2) lit “a”, alin (3), art.60 şi art.62 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.169/2015;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se ia act de încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier
judeţean al domnului Matei Constantin Bogdan, ales pe lista Partidului Social Democrat la alegerile pentru
Consiliul Judeţean Vâlcea din data de 5 iunie 2016 şi se declară locul vacant.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Partidului Social
Democrat – Organizaţia Judeţeană Vâlcea, precum şi domnului Matei Constantin Bogdan, 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 27 voturi pentru,
0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr.103 din 30 decembrie 2016
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie,
a mandatului de consilier judeţean al doamnei Oteşanu Daniela
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 30 decembrie 2016, la care participă un
număr de 27 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.19384 din 22 decembrie 2016;
Luând în considerare Referatul constatator, înregistrat la nr.19385 din 22 decembrie 2016, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
Văzând cererea înregistrată la nr.19136 din 19 decembrie 2016, prin care doamna Oteşanu Daniela a
solicitat să se ia act de demisia sa din funcţia de consilier judeţean;
În conformitate cu prevederile art.9, alin.(2), lit.“a” şi alin.(3), art.10 şi art.12 din Legea privind Statutul
aleşilor locali, nr.393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.59,
alin.(2) lit “a”, alin. (3), art.60 şi art.62 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean
Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.169 din 31 august 2015;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se ia act de încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier
judeţean al doamnei Daniela Oteşanu, aleasă pe lista Partidului Social Democrat, în urma scrutinului pentru
alegerea Consiliului Judeţean Vâlcea din data 5 iunie 2016 şi se declară locul vacant.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Partidului Social
Democrat – Organizaţia Judeţeană Vâlcea, precum şi doamnei Daniela Oteşanu .
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 27 voturi pentru,
0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr.104 din 30 decembrie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie,
a mandatului de consilier judeţean al domnului Popa Ştefan - Ovidiu
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 30 decembrie 2016, la care participă un
număr de 27 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.19379 din 22 decembrie 2016;
Luând în considerare Referatul constatator, înregistrat la nr.19380 din 22 decembrie 2016, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
Văzând cererea înregistrată la nr.19221 din 20 decembrie 2016, prin care domnul Popa Ştefan Ovidiu a
solicitat să se ia act de demisia sa din funcţia de consilier judeţean;
În conformitate cu prevederile art.9, alin.(2), lit.“a” şi alin.(3), art.10 şi art.12 din Legea privind Statutul
aleşilor locali, nr.393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.59,
alin.(2), lit.“a”, alin. (3), art.60 şi art.62 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean
Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.169 din 31 august 2015;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se ia act de încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier
judeţean al domnului Popa Ştefan Ovidiu, ales pe lista Partidului Social Democrat, în urma scrutinului
pentru alegerea Consiliului Judeţean Vâlcea din data 5 iunie 2016 şi se declară locul vacant.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Partidului Social
Democrat – Organizaţia Judeţeană Vâlcea, precum şi domnului Popa Ştefan Ovidiu.
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 27 voturi pentru,
0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr.105 din 30 decembrie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei comisiei de validare a Consiliului Judeţean Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 30 decembrie 2016, la care participă un
număr de 27 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.19386 din 22 decembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat la
nr.19387 din 22 decembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.1 din 1 iulie 2016 privind alegerea comisiei de
validare a mandatelor consilierilor judeţeni ai Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.90 coroborate cu cele ale art.31 alin.(2) din Legea administraţiei
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.11 şi art.12 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.169/ 31.08.2015;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Componenţa Comisiei de validare a mandatelor consilierilor judeţeni ai Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobată
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.1/01.07.2016, se modifică şi se completează în sensul înlocuirii:
1. domnului Prală Ştefan cu doamna consilier judeţean Andreianu Mihaela, cu un număr de 26 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă, iar doamna consilier judeţean Andreianu Mihaela nu a participat la vot;
2. domnului Popa Ştefan-Ovidiu cu domnul consilier judeţean Oproaica Alexandru, cu un număr de 26
voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul consilier judeţean Oproaica Alexandru nu a participat la vot.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi
persoanelor prevăzute la art.1, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.90 coroborate cu cele ale art.31 alin. (2)
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr.106 din 30 decembrie 2016
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Văduva Cecilia,
precum şi cooptarea acesteia în Comisia pentru buget, finanţe şi
administrarea domeniului public şi privat al judeţului
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 30 decembrie 2016, la care participă un
număr de 27 consilieri judeţeni din totalul de 28 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.
18724 din 13 decembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Locală, înregistrat la nr.18725
din 13 decembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Partidului Naţional Liberal, Organizaţia Judeţeană Vâlcea, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr.18984 din 15 decembrie 2016, prin care se comunică numele următorilor supleanţi
pe lista acestui partid pentru funcţia de consilieri judeţeani precum şi apartenenţa acestora la partid;
Ţinând cont de procesul–verbal al Comisiei de validare şi având în vedere opţiunea doamnei consilier
judeţean Văduva Cecilia;
În conformitate cu prevederile art.100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, prevederile art. 54, alin. (2), coroborate
cu art. 98, cele ale art. 90, coroborate cu art. 31 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art.26 alin. (1) şi alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.169 din 31 august 2015;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se validează mandatul de consilier judeţean al doamnei Văduva Cecilia, supleant pe lista de
candidaţi ai Partidului Naţional Liberal, Organizaţia Judeţeană Vâlcea, la alegerile pentru Consiliul Judeţean
Vâlcea din data de 5 iunie 2016.
Art. 2. Doamna Văduva Cecilia, consilier judeţean, se cooptează în Comisia pentru buget, finanţe şi
administrarea domeniului public şi privat al judeţului.
Art.3. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.7 din 1 iulie 2016 privind aprobarea numărului
şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea se modifică în mod corespunzător.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Partidului
Naţional Liberal, Organizaţia Judeţeană Vâlcea, precum şi doamnei Văduva Cecilia, 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 şi 90, coroborate cu cele ale art.31
alin. (5) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 27 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar doamna consilier judeţean Văduva
Cecilia nu participă la vot.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr.107 din 30 decembrie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Iliescu Marius Cristian,
precum şi cooptarea acestuia în Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 30 decembrie 2016, la care participă un
număr de 28 consilieri judeţeni din totalul de 29 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.18726 din 13 decembrie 2016;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Locală, înregistrat la nr.18727
din 13 decembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Partidului Naţional Liberal, Organizaţia Judeţeană Vâlcea, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr.18984 din 15 decembrie 2016, prin care se comunică numele următorilor supleanţi
pe lista acestui partid pentru funcţia de consilieri judeţeani precum şi apartenenţa acestora la partid;
Ţinând cont de procesul–verbal al Comisiei de validare şi având în vedere opţiunea domnului consilier
judeţean Iliescu Marius Cristian;
În conformitate cu prevederile art.100 alin.(33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, prevederile art. 54, alin.
(2), coroborate cu art. 98, cele ale art. 90 coroborate cu art. 31 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.26 alin.(1) şi alin.(3) din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.169 din 31 august 2015;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Iliescu Marius Cristian, supleant pe lista
de candidaţi ai Partidului Naţional Liberal, Organizaţia Judeţeană Vâlcea, la alegerile pentru Consiliul
Judeţean Vâlcea din data de 5 iunie 2016.
Art. 2. Domnul Iliescu Marius Cristian, consilier judeţean, se cooptează în Comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism.
Art.3. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.7 din 1 iulie 2016 privind aprobarea numărului
şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea se modifică în mod corespunzător.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Partidului
Naţional Liberal, Organizaţia Judeţeană Vâlcea, precum şi domnului Iliescu Marius Cristian, 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 şi 90, coroborate cu cele ale art.31
alin. (5) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul consilier judeţean Iliescu Marius
Cristian nu participă la vot.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr.108 din 30 decembrie2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier judeţean
al domnului Iordache Dănuţ, precum şi cooptarea acestuia în
Comisia juridică şi Comisia pentru cultură, culte, educaţie, tineret şi sport
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 30 decembrie 2016, la care participă un
număr de 29 consilieri judeţeni din totalul de 30 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.19388 din 22 decembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat la
nr.19389 din 22 decembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr.19263 din 21 decembrie 2016, prin care se comunică numele următorului supleant
pe lista acestui partid pentru funcţia de consilier judeţean precum şi apartenenţa acestuia la partid;
Ţinând cont de procesul–verbal al Comisiei de validare şi având în vedere opţiunea domnului consilier
judeţean Iordache Dănuţ;
În conformitate cu prevederile art.100 alin.(33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi
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pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, prevederile art. 54, alin.
(2), coroborate cu art. 98, cele ale art. 90 coroborate cu art. 31 din Legea administraţiei publice locale, nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.26 alin. (1) şi alin.(3) din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.169 din 31 august 2015;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Iordache Dănuţ, supleant pe lista de
candidaţi ai Partidului Social Democrat, Organizaţia Judeţeană Vâlcea, la alegerile pentru Consiliul
Judeţean Vâlcea din data de 5 iunie 2016.
Art. 2. Domnul Iordache Dănuţ, consilier judeţean, se cooptează în Comisia juridică şi Comisia pentru
cultură, culte, educaţie, tineret şi sport.
Art.3. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.7 din 1 iulie 2016 privind aprobarea numărului
şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea se modifică în mod corespunzător.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Partidului Social
Democrat, Organizaţia Judeţeană Vâlcea, precum şi domnului Iordache Dănuţ, 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 şi 90, coroborate cu cele ale art.31
alin. (5) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul consilier judeţean Iordache Dănuţ
nu participă la vot.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr.109 din 30 decembrie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Bobocea Gheorghe,
precum şi cooptarea acestuia în Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 30 decembrie 2016, la care participă un
număr de 30 consilieri judeţeni din totalul de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.19390 din 22 decembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat la
nr.19391 din 22 decembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Partidului Social Democrat, Organizaţia Judeţeană Vâlcea, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr. 19264 din 21 decembrie 2016, prin care se comunică numele următorului supleant
pe lista acestui partid pentru funcţia de consilier judeţean precum şi apartenenţa acestuia la partid;
Ţinând cont de procesul–verbal al Comisiei de validare şi având în vedere opţiunea domnului consilier
judeţean Bobocea Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art.100 alin.(33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, prevederile art. 54, alin.
(2), coroborate cu art. 98, cele ale art. 90 coroborate cu art. 31 din Legea administraţiei publice locale, nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.26 alin. (1) şi alin.(3) din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.169 din 31 august 2015;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Bobocea Gheorghe, supleant pe lista
de candidaţi ai Partidului Social Democrat, Organizaţia Judeţeană Vâlcea, la alegerile pentru Consiliul
Judeţean Vâlcea din data de 5 iunie 2016.
Art. 2. Domnul Bobocea Gheorghe, consilier judeţean, se cooptează în Comisia pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism.
Art.3. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.7 din 1 iulie 2016 privind aprobarea numărului
şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea se modifică în mod corespunzător.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Partidului Social
Democrat, Organizaţia Judeţeană Vâlcea, precum şi domnului Bobocea 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 şi 90, coroborate cu cele ale art.31
alin. (5) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul consilier judeţean Bobocea
Gheorghe nu participă la vot.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr.110 din 30 decembrie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Zgripcea Dănuţ,
precum şi cooptarea acestuia în Comisia pentru buget, finanţe
şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 30 decembrie 2016, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.19392/22.12.2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat la
nr.19393 din 22 decembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr. 19265 din 21 decembrie 2016, prin care se comunică numele următorului supleant
pe lista acestui partid pentru funcţia de consilier judeţean precum şi apartenenţa acestuia la partid;
Ţinând cont de procesul–verbal al Comisiei de validare şi având în vedere opţiunea domnului consilier
judeţean Zgripcea Dănuţ;
În conformitate cu prevederile art.100 alin.(33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, prevederile art. 54, alin. (2), coroborate
cu art. 98, cele ale art. 90 coroborate cu art. 31 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art.26 alin. (1) şi alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.169 din 31 august 2015;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Zgripcea Dănuţ, supleant pe lista de
candidaţi ai Partidului Social Democrat, Organizaţia Judeţeană Vâlcea, la alegerile pentru Consiliul
Judeţean Vâlcea din data de 5 iunie 2016.
Art.2. Domnul Zgripcea Dănuţ, consilier judeţean, se cooptează în Comisia pentru buget, finanţe şi
administrarea domeniului public şi privat al judeţului.
Art.3. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.7 din 1 iulie 2016 privind aprobarea numărului
şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea se modifică în mod corespunzător.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Partidului Social
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Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea, precum şi domnului Zgripcea Dănuţ, 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 şi 90, coroborate cu cele ale art.31
alin. (5) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul consilier judeţean Zgripcea Dănuţ
nu participă la vot.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 111 din 30 decembrie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale
Consiliului Judeţean Vâlcea, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2016
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 decembrie 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 la
nr.19394 din 22 decembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.19395
din 22 decembrie 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 şi ale art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. (1) Se rectifică Bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.3 din 29.01.2016, 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 - 2.3.
Art.2 (1) Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local,
ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2016, potrivit anexei nr.3.
(2) Se rectifică Lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii cu finanţare parţială sau
integrală de la bugetul local, ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2016, potrivit anexei nr.3.a.
Art.3 Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.3, 3 şi 3a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.112 din 30 decembrie 2016
NOTĂ: Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.3, 3 şi 3a pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea
hotarari adoptate
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind stabilirea preţului mediu la masa verde obţinută de pe pajişte, pentru anul 2017
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 decembrie 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 la
nr.16749 din 3 noiembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.16750
din 3 noiembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.15820/R din 31 octombrie
2016, prin care Direcţia pentru Agricultură Vâlcea a transmis, pentru anul 2017, preţul mediu de 50 lei/tonă
de masă verde obţinută de pe pajişte;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Cap. IV, art.84, alin.(5) din
Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările şi completările ulterioare
şi cele ale art.6, alin.(1) şi (2) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr.1064/2013, 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 stabileşte preţul mediu de 50 lei/tonă la masa verde obţinută de pe pajiste, proprietate publică
sau privată a unităţilor administrativ–teritoriale, care va sta la baza încheierii contractelor de închiriere/
concesiune, în anul 2017.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei pentru Agricultură Vâlcea, precum şi Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit. “c”, coroborate cu
cele ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările 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,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 113 din 30 decembrie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în baza cărora se evaluează, în lei,
arenda exprimată în natură, pentru anul 2017
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 decembrie 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 la
nr.16747 din 3 noiembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.16748
din 3 noiembrie, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.15819/R din 31.10.2016, prin
care Direcţia pentru Agricultură Vâlcea a transmis preţurile medii la produsele agricole, pentru anul 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.83, alin.(1) şi art.84, alin.(5)
din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
18

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 stabilesc preţurile medii ale produselor agricole, în baza cărora se evaluează în lei, arenda
exprimată în natură, pentru anul 2017, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei pentru Agricultură Vâlcea, precum şi Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit. “c”, coroborate cu
cele ale art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.114 din 30 decembrie 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 nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica în anul 2017
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 30 decembrie 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 la
nr.16851 din 7 noiembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.16852
din 7 noiembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3). lit."c" din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul V, art. 474 alin.(7), Cap.V, art.476 alin.(1), Titlul IX
“Impozite şi taxe locale”, art.494 alin.(1) și alin.(6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.4 lit.”a” din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.36 alin.(11) din Legea nr.350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare și cele ale art.23 alin.(1) şi art.82
alin.(3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în
construcţii, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica în anul 2017, potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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.”c”, coroborate cu
cele ale art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare,
cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.115 din 30 decembrie 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 JUDEȚEAN VÂLCEA
H O TĂ R Â R E
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza: Studiul de fezabilitate „Montare module
de epurare containerizate și înlocuire cămine de vizitare și rețele de canalizare incintă
- Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti“
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 decembrie 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.17376 din 16 noiembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Tehnice, înregistrat sub nr.17377 din 16
noiembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1 Se aprobă documentația tehnico-economică faza: Studiul de fezabilitate „Montare module de
epurare containerizate și înlocuire cămine de vizitare și rețele de canalizare incintă - Spitalul de Psihiatrie
Drăgoeşti“, ai cărei indicatori tehnico-economici sunt prevăzuţi în anexa, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Tehnice, Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, precum și Instituţiei
Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 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.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 116 din 30 decembrie 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 aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Vâlcea şi unele instituţii publice subordonate acestuia, pentru anul 2017
Consiliul Județean Vâlcea întrunit în ședința ordinară din data de 30 decembrie 2016, la care participă
un număr de 32 consilieri județeni, din numărul total de 33 în funcție;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.16886 din 07.11.2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Administrație Locală, înregistrat la
nr.16887 din 07.11.2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 58909/2016;
În conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările și completările ulterioare şi anexa nr.2, b) la Ordinul nr.7660/2006, privind
aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, emis de Preşedintele
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Vâlcea, pentru anul 2017, prevăzut în anexa nr.1.
Art.2 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, pentru anul 2017, prevăzut în anexa nr.2.
Art.3 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Vâlcea, pentru anul 2017, prevăzut în anexa nr.3.
Art.4 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Camerei Agricole Județene Vâlcea,
pentru anul 2017, prevăzut în anexa nr.4.
Art.5 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice – situaţia centralizată, pentru anul 2017, pentru
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vâlcea, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea și Camera Agricolă Județeană
Vâlcea, prevăzut în anexa nr.5.
Art.6 Anexele nr.1 – 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
structurilor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea,
precum și Camerei Agricole Județene 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 și completările ulterioare cu un număr de 32 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE:
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 117 din 30 decembrie 2016
NOTĂ: Anexele 1-5 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 decembrie 2016, la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.17922/25.11.2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.17923 din 25.11.2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea;
Ţinând cont de adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea înregistrate la Consiliul Judeţean
Vâlcea sub nr.14492 din data de 23 septembrie 2016 și nr.17083 din 10 noiembrie 2016;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administrației publice
locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.169, alin.(3), lit.”a” din
Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, ale art.15, lit.”a”, „b” şi „c” din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate
prin Hotărârărea Guvernului nr.56/2009 şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.70 din 30 iunie 2010;
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 Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.17 din 28 iulie 2016, se modifică și se înlocuiește
cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, care cuprinde Statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea.
Art.2 Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.17 din 28 iulie 2016, se modifică și se
înlocuiește cu Anexa nr.2 la prezenta hotărâre, care cuprinde Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de
Urgenţă Vâlcea, pentru personalul plătit de la bugetul de stat.
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Art.3 Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Generale
Administraţie Locală, precum şi Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei
și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegație
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.118 din 30 decembrie 2016
NOTĂ: Anexele 1 şi 2 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 decembrie 2016, la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.18056 din 25 noiembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.18057 din 25 noiembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea;
Ţinând cont de adresa Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub
nr.3387 din data de 8 noiembrie 2016;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administrației publice locale,
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.169, alin.(3), lit.”a” din Legea
nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008, privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, ale art.15, lit.”a”, „b” şi „c” din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă
a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin
Hotărârărea Guvernului nr.56/2009 şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.70 din 30 iunie 2010;
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 Se aprobă organigrama Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, prevăzută în anexa nr.1.
Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, prevăzut în anexa nr.2.
Art.3 Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Generale
Administraţie Locală, precum şi Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, 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.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 119 din 30 decembrie 2016
NOTĂ: Anexele 1 şi 2 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu, pentru efectuarea transportului public județean de persoane
prin curse regulate speciale, pe traseul ” Drăgășani – Prundeni – Orlești - Ionești – Băbeni - Mihăești
– Râmnicu Vâlcea – Budești – Faurecia Budești”,
operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 30 decembrie 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.18640 din 9 decembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.18641
din 9 decembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.,
emis de Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr. 6531 din
9.12.2016, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 18305 – 18308/R din 9 decembrie 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 completările ulterioare şi cu cele ale Regulamentului pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Vâlcea, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale pe traseul ”Drăgășani – Prundeni – Orlești – Ionești – Băbeni – Mihăești –
Râmnicu Vâlcea – Budești – Faurecia Budești”, operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione
S.R.L., pentru autovehiculul VL-09-CBY începând cu data de 01.01.2017 şi până la data de 31.12. 2019.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzute la art.1, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, S.C. Nicola Speditione S.R.L. 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 32 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 120 din 30 decembrie 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane
prin curse regulate speciale, pe traseul ”Băile Olăneşti – Cheia – Vlădeşti – Râmnicu Vâlcea –
Budeşti - Faurecia Budești”, operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 30 decembrie 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.18636 din 9 decembrie 2016;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.18637
din 9 decembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L
emis de Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.6531 din 9
decembrie 2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.18305-18308/R din 9 decembrie 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 completările ulterioare şi cu cele ale Regulamentului pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale pe traseul ”Băile Olăneşti – Cheia – Vlădeşti – Râmnicu Vâlcea – Budeşti Faurecia Budești”, operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L pentru autovehicolul VL-09CBX începând cu data de 1 ianuarie 2017, până la data de 31 decembrie 2019.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzute la art.1, potrivit Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Autorităţii Rutiere Române A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, precum şi
S.C. Nicola Speditione S.R.L., 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 32 voturi pentru,
0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 121 din 30 decembrie 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 atribuirea licenţei de traseu, pentru efectuarea transportului public județean de persoane
prin curse regulate speciale, pe traseul Horezu – Negrulești – Bârzești – Pietrari – Bunești – Govora
– Mihăești – Râmnicu Vâlcea – Budești - Faurecia Budești”, operatorului de transport rutier S.C.
Nicola Speditione S.R.L.”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 30 decembrie 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.18638/09.12.2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.18639
din 9 decembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.,
emis de Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.6531 din 9
decembrie 2016, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 18305 – 18308/R din 9 decembrie 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
completările ulterioare şi cu cele ale Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public
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judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe traseul ”Horezu – Negrulești – Bârzești – Pietrari – Bunești – Govora – Mihăești –
Râmnicu – Vâlcea – Budești – Faurecia Budești”, operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione
S.R.L., pentru autovehiculul VL-09-CGV, începând cu data de 01.01.2017 şi până la data de 31.12. 2019.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzute la art.1, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, S.C. Nicola Speditione S.R.L. 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 32 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE:
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.122 din 30 decembrie 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane
prin curse regulate speciale, pe traseul ”Stoileşti – Olanu – Galicea – Bratia Vale – Cremenari –
Bercioiu – Ruda – Budeşti - Faurecia Budești”, operatorului de transport rutier
S.C. Nicola Speditione S.R.L.
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 30 decembrie 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.18642 din 9 decembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.18643
din 9 decembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.
emis de Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.6531 din 9
decembrie 2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.18305-18308/R din 9 decembrie 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 completările ulterioare şi cu cele ale Regulamentului pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale pe traseul ”Stoileşti – Olanu – Galicea – Bratia Vale – Cremenari – Bercioiu – Ruda
– Budeşti - Faurecia Budești”, operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L. pentru
autovehicolul B-61-ZPA începând cu data de 1 ianuarie 2017, până la data de 31 decembrie 2019.
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Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzute la art.1, potrivit Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Autorităţii Rutiere Române A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, precum şi
S.C. Nicola Speditione S.R.L, 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 32 voturi pentru,
0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.123 din 30 decembrie 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 aprobarea cofinanțării și sustenabilității proiectului ”ȘANSĂ PENTRU O NOUĂ VIAȚĂ”,
promovat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.12.2016, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcție.
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată la
nr.18833 din 14.12.2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe
nr.18834 din 14.12.2016, precum și avizele comisiilor de specialitate;
Văzând:
 Hotătârea Guvernului nr.798 din 26.10.2016 privind aprobarea programului de interes naţional în
domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip
centre de zi, centre de respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării
persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu
dizabilităţi din comunitate” şi a finanţărilor acestor programe;
 Decizia nr.279/10.11.2016, emisă de Președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu
Dizabilități, privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul de Interes Naţional în domeniul
protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
 Hotărârea Guvernului nr.655/2016 pentru aprobarea Strategiei naționale „O societate fără bariere
pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020 și a Planului operațional privind implementarea Strategiei
naționale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020;
 Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.149 din 31.07.2015 privind aprobarea Strategiei Integrate
de Dezvoltare Durabilă a Județului Vâlcea pentru perioada 2015 – 2020;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.b) și lit.d) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii finanţelor publice locale
nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 115.762,5 lei, inclusiv TVA, reprezentând contribuţia proprie de
10% din valoarea finanţării nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanţatoare.
Art.2 Se aprobă asigurarea din bugetul județului Vâlcea a cheltuielilor neeligibile identificate în faza de
elaborare sau în faza de implementare a proiectului, precum şi toate costurile suplimentare din fonduri
proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se
impune depăşirea bugetului proiectului.
Art.3 Se aprobă asigurarea sustenabilității serviciilor sociale înființate prin proiect, conform cerințelor
Autorității finanțatoare, respectiv pe o perioadă de 10 ani pentru locuințele protejate și pe o perioadă de 5
ani, în cazul centrului de zi.
Art.4 Se desemnează echipa de implementare a proiectului, constituită din personalul cu atribuții
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specifice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea:
1.
2.
3.
4.
5.

Tupan Mihaela - Manager de proiect
Olariu Augustina - Asistent manager
Anghel Doina - Responsabil cu achizițiile
Păiuș Ana - Responsabil financiar
Diaconu Jana - Consilier juridic.

Art.5 Se împuternicește Directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Vâlcea, domnul Nicolae Badea, să semneze cererea şi convenţia de finanţare.
Art.6 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea este direct responsabilă
pentru managementul proiectului, nefiind posibilă subcontractarea acestei activități.
Art.7 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea îşi asumă faptul că în
centrele rezidențiale de unde vor fi dezinstituționalizați beneficiari pentru serviciile ce vor fi înființate prin
proiect, nu vor fi admise alte persoane adulte cu dizabilități.
Art.8 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Direcţiei Generale Programe şi Relaţii
Externe, pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit.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.
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegație
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 124 din 30 decembrie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Protocolului de colaborare, pe linia furnizării de date
din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 decembrie 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.19396 din 22 decembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală înregistrat la
nr.19397 din 22 decembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Protocolul de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul naţional de evidenţă a
persoanelor, între Consiliul Judeţean Vâlcea –Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, transmis prin adresa
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea nr.62157 din 29 noiembrie 2016,
înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.18236 din 29 noiembrie 2016;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.e), alin.(5), lit.a), pct.2, alin.(6), lit.’’a’’ şi art.102, alin.(1)
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborate cu dispoziţiile art.4 din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale art.11,
alin.(3), lit.’’g’’ din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi
actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Protocolul de colaborare, pe linia furnizării de date din Registrul naţional de evidenţă a
persoanelor, între Consiliul Judeţean Vâlcea - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2 Se împuterniceşte domnul Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea să
semneze Protocolul de colaborare prevăzut la art.1.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, precum şi structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Vâlcea în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 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,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.125 din 30 decembrie 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 unei persoane pentru conducerea Registrului de evidenţă a datoriei publice
locale şi a Registrului de evidenţă a garanţiilor locale, ale judeţului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 decembrie 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 la
nr.16934 din 8 noiembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.16935
din 8 noiembrie, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.62, alin.(5) şi alin.(8) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007, privind datoria publică, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale pct.9 din Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei
publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.1059/2008, 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 (1) Se desemnează doamna Mihaela Militaru, consilier în cadrul Serviciului Contabilitate – Direcţia
Generală Economică pentru conducerea Registrului de evidenţă a datoriei publice locale şi a Registrului de
evidenţă a garanţiilor locale, ale judeţului Vâlcea, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
(2) În situaţia în care doamna Mihaela Militaru lipseşte din instituţie, aceasta va fi înlocuită de domnul
Adrian Pădureţu, Şef Serviciu Contabilitate – Direcţia Generală Economică, cu un număr de 32 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
Art.2 Pe data prezentei, îşi încetează aplicabilitatea prevederile art.7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.39 din 29 martie 2013, privind contractarea unei finanţări rambursabile interne sub forma unei linii de credit, în sumă de
33.155.000 lei, pe termen de 12 luni, pentru realizarea unor investiţii de interes public judeţean cu finanţare din fonduri
externe nerambursabile şi din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, structurilor funcţionale din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi persoanelor prevăzute la art.1, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(5), coroborate cu cele ale art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE:
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.126 din 30 decembrie 2016
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DISPOZIŢII
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
extraordinară în data de 15 decembrie 2016, ora 1000
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(2) 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 extraordinară, în data de 15 decembrie 2016, ora
100, 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 prezenta dispoziţie.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei,
urmărind pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela Calianu
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 839 din 13.13.2016
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.18633 din 9 decembrie
2016, prin care se propune aprobarea efectuării de virări de credite bugetare, pe anul 2016;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(5) şi alin.(6) 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 – 8, care
fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie,
Direcţiei Generale Economice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela Calianu
Râmnicu Vâlcea
Nr. 840 din13.12.2016
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
extraordinară în data de 22 decembrie 2016, ora 1000
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(2) 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 extraordinară, în data de 22 decembrie 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 prezenta
dispoziţie.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei,
urmărind pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela Calianu
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 843 din 20.12.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară,
în data de 30 decembrie 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:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 30 decembrie 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.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela Calianu
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 852 din 23.12.2016
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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.19421 din 23 decembrie
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.
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,
cu delegaţie
Daniela Calianu
Râmnicu Vâlcea
Nr. 853 din 27.12.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 19463 din
27.12.2016, prin care se propune emiterea unei autorizaţii de construire;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din legea nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 54 alin.(3) și alin.(4) 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 anexă, care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela Calianu
Râmnicu Vâlcea
Nr. 855 din 28 decembrie 2016
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 19600 din
29.12.2016, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările 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 emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie;
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela Calianu
Râmnicu Vâlcea
Nr. 859 din 30.12.2016
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ANEXE
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
Anexă la dispoziţia nr. 839 din 13.13.2016
ORDINEA DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 15 decembrie 2016, ora 1000
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de
investiții ale Consiliului Județean Vâlcea finanțate parțial sau integral din bugetul propriu al județului
Vâlcea, a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii şi a
Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2016.
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a unei sume pentru finanţarea
drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, aprobată
prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 86/2016, cu privire la rectificarea Bugetului de stat pe anul 2016.
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a sumei de 2.900,0 mii lei, din
sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate în baza
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.86/2016 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, pentru
achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică
a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de Urgenţă
a Guvernului nr.2/2015, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2016.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
Anexă la dispoziţia nr. 843 din 20.12.2016
ORDINEA DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 22 decembrie 2016, ora 1000
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea, pe anul 2016.
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumei de 155.560 lei,
pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în
învăţământul de masă.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
Anexă la Dispoziţia nr. 852 din 23.12.2016

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 30 decembrie 2016, ora 1000
Aprobarea procesului–verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 14.11.2016.
Aprobarea procesului–verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 15.12.2016.
Aprobarea procesului–verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 22.12. 2016.
Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea, domnul
Constantin Rădulescu, de la ședința precedentă și până în prezent.
Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de
consilier judeţean al domnului Ştefan Prală.
Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de
consilier judeţean al domnului Victor – George Stănculescu.
Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de
consilier judeţean al domnului Romulus Bulacu.
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8. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de
consilier judeţean al domnului Matei Constantin – Bogdan.
9. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de
consilier judeţean al doamnei Oteşanu Daniela.
10. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de
consilier judeţean al domnului Popa Ştefan-Ovidiu.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Vâlcea.
12. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Văduva Cecilia,
precum şi cooptarea acesteia în Comisia pentru buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi
privat al judeţului.
13. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Iliescu Marius
Cristian, precum şi cooptarea acestuia în Comisia juridică.
14. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Popa Claudiu,
precum şi cooptarea acestuia în Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism.
15. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Iordache Dănuţ, precum
şi cooptarea acestuia în Comisia juridică şi Comisia pentru cultură, culte, educaţie, tineret şi sport.
16. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Bobocea Gheorghe,
precum şi cooptarea acestuia în Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism.
17. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Zgripcea Dănuţ,
precum şi cooptarea acestuia în Comisia pentru buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi
privat al judeţului.
18. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii
ale Consiliului Judeţean Vâlcea cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2016.
19. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu la masa verde obţinută de pe pajişte, pentru anul 2017.
20. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în baza cărora se
evaluează în lei, arenda, exprimată în natura, pentru anul 2017.
21. Proiect de hotărâre privind nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica în anul 2017
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice faza: Studiu de fezabilitate
“Montare module de epurare containerizate şi înlocuire cămine de vizitare şi reţele de canalizare
incintă – Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţean Vâlcea şi unele instituţii publice subordonate acestuia, pentru anul 2017.
24. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea.
25. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie
Drăgoeşti aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 57 din 31 martie 2016.
26. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Drăgășani-Prundeni-Orlești-Ionești-BăbeniMihăești-Râmnicu Vâlcea-Budești-Faurecia Budești", operatorului de transport rutier S.C. Nicola
Speditione S.R.L.
27. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Băile Olănești-Cheia-Vlădești-Râmnicu VâlceaBudești-Faurecia Budești", operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.
28. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Horezu-Negrulești-Bârzești-Pietrari-BuneștiGovora-Mihăești-Râmnicu Vâlcea-Budești-Faurecia Budești", operatorului de transport rutier S.C.
Nicola Speditione S.R.L.
29. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Stoilești-Olanu-Galicea-Bratia Vale-CremenariBercioiu-Ruda-Budești-Faurecia Budești", operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării și sustenabilității proiectului ”ȘANSĂ PENTRU O
NOUĂ VIAȚĂ”, promovat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul
naţional de evidenţă a persoanelor.
32. Proiect de hotărâre privind stabilirea unei persoane pentru conducerea Registrului de evidenţă a
datoriei publice locale şi a Registrului de evidenţă a garanţiilor locale, ale judeţului Vâlcea.
33. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea.
34. Diverse.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 855 din 28 decembrie 2016
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... interval: 35 - 35
Nr.
Solicitant
crt.
1
1

2

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

3

4

5

6

S.C.Apavil Rm.Vâlcea
S.A.
judet Vâlcea
Vâlcea
C.P. 240591
Str. Carol I,
Nr. 3-5

Durată
Observații
execuție
7

,,Reabilitarea stației 2.259.212, 91 lei orasul Brezoi
de tratare Valea lui
și comuna
Malaia
Stan și a captării de
apă brută din lacul
BrădișorContinuare lucrări
începute în baza
autorizației
de
construire nr. 19 din
18.06.2014''

8

16 luni

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU

Anexa la Dispoziţia nr. 859 din 30.12.2016
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... interval: 85 - 85
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

2

3

4

5

6

7

S.C.
OFICINA
SERV
S.R.L.
prin
Cioban
Costel

Brașov judet
Brașov, Str.
Șoimului, Nr.
20

12 luni

Alimentare cu apă;
Alimentare cu energie
electrică; Prevenirea și
stingerea incendiilor;
Sănătatea populației;
Protecția mediului; -Aviz
Ministerul Economiei,
Comerţului şi Relaţiei cu
Mediul de Afaceri –
Autoritatea Naţională pentru
Turism; -Expertiză tehnică; Acord Inspectoratul
Judeţean în Construcţii
Vâlcea; -Referat de
expertiză tehnică pentru
cerința esențială de calitate
”Rezistență mecanică și
stabilitate” privind starea
structurii de rezistență în
stadiul fizic în care se
aflăconstrucția, referat de
expertiză tehnică pentru

Nr.
Solicitant
crt.
1
1

comuna
Extindere și
etajare locuință Voineasa, Sat
Voineasa
existentă în
vederea
schimbării
destinației în vilă
turistică, anexe
gospodăreștiintrare în
legalitate - și
împrejmuire
teren.

35

cerința esențială de calitate
”Securitate la incendiu” conform art.59 din Ordinul
nr. 839 / 2009 pentru
aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991; - Acordul
vecinilor, exprimat în formă
autentică conform pct.
2.5.6. din Anexa nr.1 la
Legea nr. 50 /1991; -Studiu
geotehnic; -Referat
verificator proiect conform
Legii nr.10/1995 privind
calitatea în construcţii, cu
modificările şi completările
ulterioare; - Plan de
încadrare in zonă şi plan de
situaţie intocmite pe suport
topografic vizate la Oficiul
de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea.
PRESEDINTE,
CONSTANTIN RADULESCU
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