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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind alegerea comisiei de validare
a mandatelor consilierilor judeţeni ai Consiliului Judeţean Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa de constituire din data de 1 iulie 2016, la care participă un
număr de 33 de consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri aleşi;
Având în vedere Ordinul Prefectului Judeţului Vâlcea nr.362 din 28 iunie 2016.
În conformitate cu prevederile art.90 coroborate cu cele ale art.31 alin.(1), (2), (3) și (4) din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
prevederile art.11 și art.12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.169 din 31 august 2015;
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare și cele ale art.9, alin.(4) din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se alege comisia de validare a mandatelor consilierilor judeţeni, pe întreaga durată a mandatului
Consiliului Judeţean Vâlcea, în următoarea componenţă :
- Spiridon Nicu – PSD;
- Popa Ştefan - Ovidiu – PSD;
- Bușe Dumitru Gery – ALDE;
- Cotar Mariana Mădălina – PER;
- Prală Ștefan – PNL;
Art.2.(1) Comisia constituită potrivit art.1 examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier judeţean şi propune
Consiliului Judeţean Vâlcea validarea sau invalidarea mandatelor.
(2) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier judeţean numai în cazul în care se
constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului judeţean s-a făcut prin fraudă
electorală, constatată în condiţiile Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
consilierilor judeţeni prevăzuţi 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 cu un
număr de 20 voturi pentru și 13 consilieri județeni nu au participat la vot.
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,
Dumitru PERSU

ASISTENȚI,
Mariana Mădălina COTAR
Alexandru Ștefan PĂRDUȚ
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 1 din 1 iulie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatelor consilierilor judeţeni
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa de constituire din data de 1 iulie la care participă un număr de
32 de consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri aleşi;
Având în vedere Ordinul Prefectului Judeţului Vâlcea nr. nr.362 din 28 iunie 2016.
Vazând propunerile Comisiei de validare prevăzute în procesul – verbal, încheiat în şedinţa de constituire din
data de 1 iulie 2016.
În conformitate cu prevederile art.90 coroborate cu cele ale art.31 alin.(1),(3)-(5) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art.12
alin.(3) și (4), art.13 și art.14 din Regulamentul de organizare şi funcţionarea a Consiliului Judeţean Vâlcea,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 169 din 31 august 2015;
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare și cele ale art.9, alin.(4) din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se validează mandatele următorilor consilieri judeţeni:
Nr. crt.

Nume şi prenume

Apartenenţa politică

1

ANDREIANU MIHAELA

Partidul Naţional Liberal

2

BELCIU ION

Partidul Social Democrat

3

BULACU ROMULUS

Partidul Naţional Liberal

4

BUȘE DUMITRU GERY

Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor

5

BUŞU ADRIAN

Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor

6

CIOCAN VETUŢA

Partidul Social Democrat

7

COMŞA IOAN

Partidul Social Democrat

8

COTAR MARIANA MĂDĂLINA

Partidul Ecologist Român

9

DIMA ADRIAN - COSMIN

Partidul Social Democrat

10

FILIP TEODOSIE

Partidul Ecologist Român

11

FOLEA GHEORGHE

Partidul Naţional Liberal

12

JINARU ADAM

Partidul Naţional Liberal

13

MATEI CONSTANTIN - BOGDAN

Partidul Social Democrat

14

MIHĂILESCU GHEORGHE

Partidul Social Democrat

15

NEAMU IOAN

Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor

16

OPROAICA ALEXANDRU

Partidul Social Democrat

17

OTEŞANU DANIELA

Partidul Social Democrat

18

PĂRDUȚ ALEXANDRU ȘTEFAN

Partidul Naţional Liberal

19

PĂSAT GHEORGHE

Partidul Naţional Liberal

20

PERSU DUMITRU

Partidul Social Democrat

21

PÎRVU CONSTANTIN

Partidul Social Democrat

22

POPA LAURENŢIU

Partidul Social Democrat

23

POPA ŞTEFAN - OVIDIU

Partidul Social Democrat

24

POPESCU VICTOR - GEORGE

Partidul Naţional Liberal

25

PRALĂ ŞTEFAN

Partidul Naţional Liberal

26

RĂDULESCU CONSTANTIN

Partidul Social Democrat

27

ROŞU - CĂLINA ROXANA - LAURA

Partidul Naţional Liberal

28

SIMION AUREL

Partidul Naţional Liberal

29

SPIRIDON NICU

Partidul Social Democrat

30

STĂNCULESCU VICTOR - GEORGE

Partidul Naţional Liberal

31

TOMESCU GABRIEL

Partidul Naţional Liberal

32

TUDOR VALER

Partidul Ecologist Român

33

VÎLCU SAMOIL

Partidul Naţional Liberal

Art.2. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
consilierilor judeţeni prevăzuţi 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.(5) 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 DE VÂRSTĂ,
Dumitru PERSU

ASISTENȚI,
Mariana Mădălina COTAR
Alexandru Ștefan PĂRDUȚ
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 2 din 1 iulie 2016
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind declararea Consiliului Judeţean Vâlcea, ca legal constituit
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa de constituire din data de iulie 2016 la care participă un număr
de 33 de consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri aleşi;
Având în vedere Ordinul Prefectului Judeţului Vâlcea nr. nr.362 din 28 iunie 2016.
Vazând procesul-verbal al Comisiei de validare şi luând în considerare că, majoritatea consilierilor judeţeni
validaţi au depus jurământul de credinţă;
În conformitate cu prevederile art.31 alin.(1) și art. 34 alin.(1) și (2), coroborate cu cele ale art.90 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art.17 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.169 din 31 august 2015;
În temeiul art.97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare și cele ale art.9, alin.(4) din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se declară legal constituit Consiliul Judeţean Vâlcea în următoarea componenţă:
Nr. crt.

Nume şi prenume

Apartenenţa politică

1

ANDREIANU MIHAELA

Partidul Naţional Liberal

2

BELCIU ION

Partidul Social Democrat

3

BULACU ROMULUS

Partidul Naţional Liberal

4

BUȘE DUMITRU GERY

Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor

5

BUŞU ADRIAN

Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor

6

CIOCAN VETUŢA

Partidul Social Democrat

7

COMŞA IOAN

Partidul Social Democrat

8

COTAR MARIANA MĂDĂLINA

Partidul Ecologist Român

9

DIMA ADRIAN - COSMIN

Partidul Social Democrat

10

FILIP TEODOSIE

Partidul Ecologist Român

11

FOLEA GHEORGHE

Partidul Naţional Liberal

12

JINARU ADAM

Partidul Naţional Liberal

13

MATEI CONSTANTIN - BOGDAN

Partidul Social Democrat

14

MIHĂILESCU GHEORGHE

Partidul Social Democrat

15

NEAMU IOAN

Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor

16

OPROAICA ALEXANDRU

Partidul Social Democrat

17

OTEŞANU DANIELA

Partidul Social Democrat

18

PĂRDUȚ ALEXANDRU ȘTEFAN

Partidul Naţional Liberal

19

PĂSAT GHEORGHE

Partidul Naţional Liberal

20

PERSU DUMITRU

Partidul Social Democrat

21

PÎRVU CONSTANTIN

Partidul Social Democrat

22

POPA LAURENŢIU

Partidul Social Democrat

23

POPA ŞTEFAN - OVIDIU

Partidul Social Democrat

24

POPESCU VICTOR - GEORGE

Partidul Naţional Liberal

25

PRALĂ ŞTEFAN

Partidul Naţional Liberal

26

RĂDULESCU CONSTANTIN

Partidul Social Democrat

27

ROŞU - CĂLINA ROXANA - LAURA

Partidul Naţional Liberal

28

SIMION AUREL

Partidul Naţional Liberal

29

SPIRIDON NICU

Partidul Social Democrat

30

STĂNCULESCU VICTOR - GEORGE

Partidul Naţional Liberal

31

TOMESCU GABRIEL

Partidul Naţional Liberal

32

TUDOR VALER

Partidul Ecologist Român

33

VÎLCU SAMOIL

Partidul Naţional Liberal
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Art.2. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
consilierilor judeţeni prevăzuţi la art.1, instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean subordonate Consiliului
Judeţean Vâlcea, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, societăţilor reglementate de Legea
nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare la care Consiliul Județean Vâlcea deține
calitatea de autoritate publică tutelară, 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 prevederile art.34 alin.(2)
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,
Dumitru PERSU

ASISTENȚI,
Mariana Mădălina COTAR
Alexandru Ștefan PĂRDUȚ
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 3 din 1 iulie 2016

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind alegerea domnului Rădulescu Constantin,
în funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa de constituire din data de 1 iulie 2016 la care participă un număr
de 33 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri aleşi;
Având în vedere Ordinul Prefectului Judeţului Vâlcea nr. nr.362 din 28 iunie 2016.
Văzând procesul–verbal al Comisiei de validare privind constatarea rezultatului votului secret privind alegerea
Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.101 alin.(1) și (2) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.18 - art.21 din Regulamentul
de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.
169 din 31 august 2015 și cele ale pct. IV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.42/2016 privind stabilirea
unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare și cele ale art.9, alin.(4) din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Domnul Rădulescu Constantin, consilier judeţean din partea Partidului Social Democrat, se alege în
funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, cu un număr de 20 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă.
Art.2. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre domnului
Rădulescu Constantin - Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, instituţiilor şi serviciilor publice de interes
judeţean subordonate Consiliului Judeţului Vâlcea, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, S.C.
CET Govora S. A. Râmnicu Vâlcea, societăţilor reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare la care Consiliul Județean Vâlcea deține calitatea de autoritate publică tutelară, precum şi
structurilor funcţionale ale 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 coroborate cu prevederile art.101 alin.
(2) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,
Dumitru PERSU

ASISTENȚI,
Mariana Mădălina COTAR
Alexandru Ștefan PĂRDUȚ
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 4 din 1 iulie 2016
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind alegerea domnului Buşu Adrian,
în funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa de constituire din data de 1 iulie 2016 la care participă un număr
de 33 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri aleşi;
Având în vedere Ordinul Prefectului Judeţului Vâlcea nr.362 din 28 iunie 2016.
Văzând procesul–verbal al Comisiei de validare privind constatarea rezultatului votului secret privind alegerea
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.101 alin.(1) și (2) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.22 - art.25 din Regulamentul
de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.
169 din 31 august 2015 și cele ale pct. IV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.42/2016 privind stabilirea
unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
În temeiul art.97 alin.(1) și (3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Domnul Bușu Adrian, consilier judeţean din partea Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor, se alege în
funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, cu un număr de 20 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă.
Art.2. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre domnului
Bușu Adrian - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean
subordonate Consiliului Judeţului Vâlcea, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, societăţilor
reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare la care Consiliul
Județean Vâlcea deține calitatea de autoritate publică tutelară, precum şi structurilor funcţionale ale 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 coroborate cu prevederile art.101 alin.
(2) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 5 din 1 iulie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind alegerea domnului Tudor Valer,
în funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa de constituire din data de 1 iulie 2016 la care participă un număr
de 33 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri aleşi;
Având în vedere Ordinul Prefectului Judeţului Vâlcea nr.362 din 28 iunie 2016.
Văzând procesul–verbal al Comisiei de validare privind constatarea rezultatului votului secret privind alegerea
Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.101 alin.(1) și (2) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.22 - art.25 din Regulamentul
de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.
169 din 31 august 2015 și cele ale pct. IV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.42/2016 privind stabilirea
unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
În temeiul art.97 alin.(1) și (3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Domnul Tudor Valer, consilier judeţean din partea Partidului Ecologist Român, se alege în funcţia de
Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, cu un număr de 20 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă.
Art.2. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre domnului
Tudor Valer - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean
subordonate Consiliului Judeţului Vâlcea, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, societăţilor
reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare la care Consiliul
Județean Vâlcea deține calitatea de autoritate publică tutelară, precum şi structurilor funcţionale ale aparatului de
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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 coroborate cu prevederile art.101 alin.
(2) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 6 din 1 iulie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea numărului şi componenţei
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa de constituire din data de 1 iulie 2016 la care participă un număr
de 33 de consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri aleși;
În conformitate cu prevederile art.54 alin.(1)–(6) coroborate cu prevederile art.98 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art.2632 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.169 din 31 august 2015;
În temeiul art.97 alin.(1) și (3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă numărul membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea, după cum urmează:
1. Comisia pentru buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului
- 5 membri
2. Comisia juridică - 5 membri
3. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism
- 5 membri
4. Comisia pentru cultură, culte, educaţie, tineret şi sport
- 3 membri
5. Comisia pentru sănătate, familie, protecţie socială şi protecţia copilului
- 5 membri
6. Comisia pentru servicii publice, turism şi protecţia mediului
- 3 membri
7. Comisia pentru strategii, programe de dezvoltare economico-socială şi relaţii externe
- 3 membri
8. Comisia pentru relaţii cu societatea civilă şi servicii publice deconcentrate
- 3 membri
Art.2 Se aprobă componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea, 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
persoanelor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, precum şi structurilor funcţionale ale 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 33 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţinere.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 7 din 1 iulie 2016
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
ANEXA la Hotărârea nr.7 din 1 iulie 2016
COMPONENŢA COMISIILOR DE SPECIALITATE
ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN VÂLCEA, MANDATUL 2016-2020
I. Comisia pentru buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului:
1.PERSU DUMITRU - președinte
2.OTEŞANU DANIELA - secretar
3.FILIP TEODOSIE - membru
4.PĂSAT GHEORGHE - membru
5.PRALĂ ŞTEFAN - membru
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II.Comisia juridică:
1.COMŞA IOAN - președinte
2.POPA ŞTEFAN - OVIDIU - secretar
3.BUȘE DUMITRU-GERY - membru
4.STĂNCULESCU VICTOR – GEORGE - membru
5.JINARU ADAM - membru
III. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism:
1.MIHĂILESCU GHEORGHE - președinte
2.POPA LAURENŢIU - secretar
3.MATEI CONSTANTIN – BOGDAN - membru
4.BULACU ROMULUS - membru
5.SIMION AUREL - membru
IV. Comisia pentru cultură, culte, educaţie, tineret şi sport:
1.ANDREIANU MIHAELA - președinte
2.ROŞU - CĂLINA ROXANA – LAURA - secretar
3. MATEI CONSTANTIN – BOGDAN - membru
V. Comisia pentru sănătate, familie, protecţie socială şi protecţia copilului:
1.NEAMU IOAN - președinte
2.COTAR MARIANA MĂDĂLINA - secretar
3.FOLEA GHEORGHE – membru
4. FILIP TEODOSIE – membru
5. VÎLCU SAMOIL - membru
VI. Comisia pentru servicii publice, turism şi protecţia mediului:
1.OPROAICA ALEXANDRU - președinte
2.TOMESCU GABRIEL - secretar
3. DIMA ADRIAN – COSMIN - membru
VII. Comisia pentru strategii, programe de dezvoltare economico – socială şi relaţii externe:
1.SPIRIDON NICU - președinte
2.POPESCU VICTOR – GEORGE - secretar
3.BELCIU ION - membru
VIII. Comisia pentru relaţii cu societatea civilă şi servicii publice deconcentrate:
1.PÎRVU CONSTANTIN - președinte
2.CIOCAN VETUŢA - secretar
3.PĂRDUȚ ALEXANDRU ȘTEFAN – membru
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
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 Bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, precum şi majorarea Fondului de rezervă bugetară la
dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2016
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2016, la care participă un număr de
31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.11376
din 19 iulie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.11377 din 19
iulie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.19, alin.(2) şi art.36, alin.(1) şi (2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.1, alin.(3) din Hotărârea 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 Hotărârii Guvernului nr.468/2016, privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut
în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii;
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În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. (1) Se rectifică Bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.3 din 29 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexelor nr.1 şi 2.
(2) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2016, privind rectificarea bugetului propriu al
judeţului Vâlcea, potrivit alin.(1) este prevăzută în anexele nr. 2.1 - 2.5.
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 Bugetul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, pe anul 2016, potrivit anexelor nr.4 şi 4.1.
Art.4 Se majorează Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2016 cu
suma de 123,0 mii lei.
Art.5 (1) Se alocă suma de 123,0 mii lei Oraşului Bălceşti, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului
Judeţean Vâlcea, pe anul 2016, pentru finanţarea activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Bălceşti.
(2) Primarul Oraşului Bălceşti, în calitate de ordonator principal de credite, răspunde de modul de utilizare a
sumei prevăzute la alin.(1).
Art.6 Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.5, 3, 3a, 4 şi 4.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, Primăriei Oraşului Bălceşti, Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, precum şi Şefului
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 20
voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi 2 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 8 din 28 iulie 2016
NOTĂ: Anexele nr. nr.1, 2, 2.1 – 2.5, 3, 3a, 4 şi 4.1pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro,
submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 229
din 27 noiembrie 2015, privind nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica în anul 2016
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2016, la care participă un număr de
28 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.8269
din 19 iulie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.8270 din 19
iulie 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, ale art.22 şi art.32, alin.(1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.33, alin.(2) – (5) şi art.38 din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor
de urbanism, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.233/2016;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.I Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.229 din 27 noiembrie 2015, privind nivelul taxelor locale şi
tarifelor ce se vor aplica în anul 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La Punctul II, după subpunctul 7 se introduce un nou subpunct, respectiv subpunctul 8, care va avea următorul cuprins:
„8. Taxa pentru eliberarea avizului de oportunitate pentru elaborarea Planurilor urbanistice zonale este de 30 lei”;
2. Punctul IV se completează cu următoarea precizare: „Taxa de 30 lei, reprezintă cheltuielile privind serviciile
poştale, de telefonie, consumabile etc.”
Art.II 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
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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.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
cu un număr de 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr.9 din 28 iulie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului privind procedura de acordare
a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale la bugetul propriu al Județului Vâlcea
în baza prevederilor Legii nr.207/2015, privind codul de procedură fiscală,
cu modificările și completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 28 iulie 2016, la care participă un număr de 27
consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri județeni în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.7178 din 19 iulie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.7179 din 19
iulie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
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.185 – art.208 din Legea
nr.207/2015, privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă Regulamentul privind procedura de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale la
bugetul propriu al Judeţului Vâlcea, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârile Consiliului Județean Vâlcea
nr.56 din 28 mai 2010 și nr.92 din 28 iulie 2011.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 27 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr.10 din 28 iulie 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 actualizarea Programului de transport public judeţean
prin curse regulate, în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2016, la care participă un număr de
28 consilieri judeţeni, din totalul de 33 de consilieri județeni în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.9316
din 19 iulie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.9317 din 19
iulie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
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În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’d’’, alin.(5) lit.’’a’’ pct.13, pct.14, lit.’’c’’ şi art.104 alin.(6) lit.’’a’’
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și comletările ulterioare,
coroborate cu cele ale art.16 alin.(1), alin.(4), art.17, lit.”c” din Legea serviciilor de transport public local,
nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare şi cu cele ale art.4, lit.”e” şi art.17 lit.’’a’’, lit.’’c’’ şi lit.’’d’’ din
Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative, nr.353/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările și comletările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă actualizarea Programului de transport public judeţean prin curse regulate, în judeţul Vâlcea,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea, nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificările și completările
ulterioare, potrivit anexelor nr.1 şi nr.2.
Art.2 Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Economice şi Autorităţii Rutiere Române – 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 28 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr.11 din 28 iulie 2016
NOTĂ: Anexele nr. nr.1şi 2 pot fi consultate 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 judeţean de persoane
prin curse regulate speciale pe traseul ’’Roșiile – Bălcești Liceul Tehnologic Petrache Poenaru”,
operatorului de transport rutier S.C. Gigi și Gena S.R.L.
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2016, la care participă un număr de
29 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri județeni în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.9320
din 19 iulie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.9321 din 19
iulie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. Gigi și Gena S.R.L., emis de
Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.3438 din 02 iunie 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;
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 ’’Roșiile – Bălcești Liceul Tehnologic Petrache Poenaru”, cu autovehiculul VL – 06 SON, operatorului de transport rutier S.C. Gigi și Gena S.R.L., pentru perioada 15 septembrie 2016 - 15 iunie
2019, cu excepția vacanțelor școlare.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzut la art.1, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, S.C. Gigi și Gena 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 29 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr.12 din 28 iulie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale pe traseul ’’Dozești – Bălcești Liceul Tehnologic Petrache Poenaru”,
operatorului de transport rutier S.C. Gigi și Gena S.R.L.
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2016, la care participă un număr de
29 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri județeni în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.9318
din 19 iulie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.9319 din 19
iulie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. Gigi și Gena S.R.L., emis de
Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.3438 din 02 iunie 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;
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 ’’Dozești – Bălcești Liceul Tehnologic Petrache Poenaru”, cu autovehiculul VL – 07 XIY, operatorului de transport rutier S.C. Gigi și Gena S.R.L., pentru perioada 15 septembrie 2016 - 15 iunie
2019, cu excepția vacanțelor școlare.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzut la art.1, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, S.C. Gigi și Gena 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 29 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr.13 din 28 iulie 2016
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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 ”Râmnicu Vâlcea – Mihăești – S.C. MAXCONF S.R.L. Râmnicu Vâlcea”,
operatorului de transport rutier, S.C.NISEMA TRANS S.R.L.
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 28 iulie 2016, la care participă un număr de 29
consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.
11337 din 19 iulie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 11338 din
19 iulie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier NISEMA TRANS S.R.L., emis de
Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.3827 din 17 iunie 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 ’’Râmnicu Vâlcea – Mihăești – S.C. MAXCONF S.R.L. Râmnicu Vâlcea,
operatorului de transport rutier S.C. NISEMA TRANS S.R.L., pentru autovehiculul VL – 08 – LRO, începând cu
data adoptării prezentei hotărâri şi până la data de 30 iunie 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. NISEMA TRANS 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 29 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 14 din 28 iulie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind renunţarea la dreptul de preempţiune referitor la cumpărarea imobilului (teren),
în suprafață de 2744,00mp, situat în perimetrul sitului arheologic ”Așezare”, orașul Călimănești,
județul Vâlcea, identificat în lista monumentelor istorice 2015, cod VL-I-s-B-09521
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2016, la care participă un număr
de 29 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Văzând adresa Ministerului Culturii - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vâlcea, nr.511 din 7 iunie 2016;
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.10670 din 5 iulie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat sub
nr.10671 din 5 iulie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.” b” şi lit.”c” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.4, alin.(4), alin.(7) şi (8) și ale art. 10, alin.(2)
din Legea nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
16

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se propune spre aprobarea Consiliului Județean Vâlcea, renunțarea la dreptul de preempţiune referitor
la cumpărarea imobilului (teren), în suprafață de 2744,00 mp, situat în perimetrul sitului arheologic ”Așezare”,
orașul Călimănești, județul Vâlcea, identificat în Lista monumentelor istorice 2015, cod VL-I-s-B-09521.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vâlcea, precum şi domnului Deaconu
Stelian, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu prevederile art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 29 voturi pentru,0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr.15 din 28 iulie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Convenţiei pentru eliberarea Cardului European pentru Dizabilitate
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2016, la care participă un număr de
29 consilieri judeţeni, din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.10377 din 15 iulie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.10387 din
15 iunie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.e) și lit.d), alin.5) lit.a) pct.2, alin.(6), lit.a) și art.102 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și cele ale Legii nr.448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 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 Convenţia pentru eliberarea Cardului European pentru Dizabilitate, prezentată în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se împuternicește domnul Constantin Rădulescu Președinte al Consiliului Județean Vâlcea să semneze
Convenţia pentru eliberarea Cardului European pentru Dizabilitate.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prezenta hotărâre prin Compartimentul Cancelarie, Direcției
Generale Economice, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului 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 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr.16 din 28 iulie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2016, la care participă un număr de
31 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.11346
din 19 iulie 2016;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.11347 din 19 iulie 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.11221 din 15 iulie 2016 şi 11221/R din data de 20 iulie 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 Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.56 din 31 martie 2016, se modifică şi se înlocuieşte
cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, care cuprinde Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea.
Art.2 Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.56 din 31 martie 2016, se modifică şi se
înlocuieşte 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.
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 31 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr.17 din 28 iulie 2016
NOTĂ: Anexele nr. nr.1şi 2 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte,
secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor
la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea și aprobarea Contractului de mandat al acestuia
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2016, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr. 11400
din 19 iulie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice înregistrat sub nr.11401 din 19
iulie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând procesul verbal al Comisiei de validare, privind constatarea rezultatului votului secret;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) lit.’’a’’ și ”d”, alin.(2) lit.’’d’’ și alin.(5) lit.a) pct. 13 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 pct. 2 lit.b) şi pct. 3 lit.b),
precum și art. 3 pct. 2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului, privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se desemnează domnul Popa Ștefan - Ovidiu, cetățean român, având CNP-ul XXXXXXX născut în
municipiul Fetești, județul Ilfov, domiciliat în XXXXXXXXXX, judeţul Vâlcea, identificat cu C.I., XXXXXXXX,
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eliberat de SPCLEP Drăgășani la data de XXXXX, ca reprezentant al Județului Vâlcea în cadrul Adunării
Generale a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea.
Art.2(1) Se aprobă Contractul de mandat, în baza căruia Judeţul Vâlcea va fi reprezentat în Adunarea
Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială APAVIL S.A. Vâlcea, cuprins în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se împuterniceşte domnul Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, să semneze
contractul de mandat, în forma aprobată potrivit art.1, care se va încheia între Consiliul Judeţean Vâlcea şi
reprezentantul Judeţului Vâlcea desemnat în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, Primăriei Municipiului
Râmnicu Vâlcea, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ’’APA Vâlcea’’, precum și domnului Popa Ștefan Ovidiu, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 19 voturi pentru, 0 împotrivă,
11 abţineri iar domnul Popa Ștefan – Ovidiu nu a participat la vot .
La votarea art.1 au fost prezenți 31 consilieri județeni, iar desemnarea reprezentantului județului Vâlcea s-a
adoptat prin vot secret, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(5) coroborate cu cele ale art.98 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 20
voturi pentru, 10 voturi împotrivă, iar domnul Popa Ștefan - Ovidiu nu a participat la vot.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 18 din 28 iulie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului acţionarului unic Judeţul Vâlcea,
în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea “CET Govora” S.A. Râmnicu Vâlcea
şi aprobarea Contractului de mandat al acestuia
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2016, la care participă un număr de
31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.11484 din 21 iulie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.11485 din
21 iulie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’a’’, alin.(2) lit.’’d’’, art.92 şi art.102 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.2 pct.2 lit. ’’b’’, pct.3 lit.’’b’’, art.3 pct.2 lit.’’a’’ din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, aprobată prin Legea nr.111/2016,
ale art.13 pct.2 și art.14 pct.1 din Actul Constitutiv al Societăţii ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Vâlcea nr.204 din 30 septembrie 2015, coroborate cu prevederile Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Codului civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare și cele ale art.54 și art.55
din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 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 Domnul Gheorghe Mihăilescu, cetățean român, având CNP:XXXXXXXXXXX, născut în localitatea
Cepari, județul Argeș, domiciliat în XXXXXXXXXXXX, judeţul Vâlcea, identificat cu C.I., seria XXXXXXX, eliberată
de SPCLEP Râmnicu Vâlcea, la data de XXXXXX, se desemnează ca reprezentant al acţionarului unic Judeţul
Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ‘’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea.
Art.2 Se aprobă Contractul de mandat al reprezentantului acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea
Generală a Acţionarilor la Societatea ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, cuprins în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se împuterniceşte domnul Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, să
semneze Contractul de mandat, în forma aprobată potrivit art.2, care se va încheia între Consiliul Judeţean
Vâlcea şi reprezentantul judeţului Vâlcea desemnat în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ’’CET
Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Societăţii ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea şi
reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu
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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 19 voturi pentru, iar 12
consilieri județeni printre care și domnul Gheorghe Mihăilescu nu au participat la vot.
La votarea art.1 au fost prezenți 31 de consilieri județeni, iar desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea
s-a adoptat prin vot secret cu respectarea prevederilor art.45 alin.(5) coroborate cu prevederile art.98 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 19
voturi pentru, 11 împotrivă, iar domnul Gheorghe Mihăilescu nu a participat la vot.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr.19 din 28 iulie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală
a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ’’APA VÂLCEA’’
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2016, la care participă un număr
de 29 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.11396 din 19 iulie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.11397 din
19 iulie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) și (2), art.12, art.91 alin.(1) lit.’’d’’ şi ’’e’’ şi ale art.92 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.14 alin.(1) şi (2) din Statutul cadru al Asociaţiei de
dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, prevăzut în Anexa 4 la Hotărârea
Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.14 alin.(1) şi (3), din Statutul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ’’APA VÂLCEA’’, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.201
din 19.12.2007, privind asocierea judeţului Vâlcea cu municipiile, oraşele şi unele comune din judeţul Vâlcea în vederea înfiinţării
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ’’APA VÂLCEA’’, 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 Domnul Nicu Spiridon, cetățean român, având CNP: XXXXXXXX, născut în comuna Ianca, județul Olt,
domiciliat XXXXXXXXXXX, judeţul Vâlcea, identificat cu C.I XXXXXXXXX, eliberată de SPCLEP Râmnicu
Vâlcea, la data de XXXXXX, se desemnează în calitatea de reprezentant al judeţului Vâlcea în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ’’APA Vâlcea’’.
Art.2 Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.121 din 21.08.2013, privind aprobarea trecerii la
un sistem de tarif unic pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare, pe întreaga arie de operare a
S.C. APAVIL S.A. Vâlcea - operator regional, se modifică şi va avea următorul cuprins :
’’Art.2 Se mandatează domnul Nicu Spiridon, reprezentantul judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară ’’APA VÂLCEA’’, să aprobe stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor
pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare propuse de operatorul regional S.C. APAVIL S.A. Vâlcea”.’
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Administraţie
Locală, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe, Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „APA VÂLCEA”, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea şi persoanei prevăzute la art.1, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor
ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 coroborate cu ale art.45 alin.(5) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 19 voturi pentru, 9 voturi împotrivă, iar domnul consilier județean Nicu Spiridon nu a participat la vot.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr.20 din 28 iulie 2016
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2016, la care participă un număr
de 30 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr.11398 din 19 iulie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.11399 din
19 iulie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) și (2), art.12, art.91 alin.(1) lit.’’d’’ şi ’’e’’ şi ale art.92 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.4 alin.(1) și
(2), art.15 alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor
din Judeţul Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare, și cele ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.117
din 29 octombrie 2010, privind asocierea Judeţului Vâlcea cu localităţile din judeţ, în vederea înfiinţării Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Domnul Dumitru-Gery Bușe, cetățean român, având CNP: XXXXXXXX, născut în orașul Horezu, județul Vâlcea,
domiciliat în XXXXXXXX, județul Vâlcea, identificat cu C.I. XXXXXXX, eliberată de SPCLEP Horezu, la data de XXXXXX,
se desemnează ca reprezentant al județului Vâlcea în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea.
Art.2 Pe data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.40 din 30 ianuarie 2015 privind desemnarea reprezentantului județului în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea și direcţiilor din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 coroborate cu ale art.45 alin.(5) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 21 voturi pentru, 8 voturi împotrivă, iar domnul Dumitru-Gery Bușe nu a participat la vot.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 21 din 28 iulie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea
în Consiliul de Administraţie al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 28 iulie 2016, la care participă un număr de 31
consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive, a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.11421
din 20 iulie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.11422 din 20
iulie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”d” şi alin.(5), lit.”a”, pct.3 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.187 din Legea nr.95/2006,
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se desemnează membrii în Consiliul de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, după
cum urmează:
a) Membrii titulari:
1. Doamna Daniela Oteșanu, cu un număr de 18 voturi pentru și 9 voturi împotrivă;
2. Domnul Ioan Neamu, cu un număr de 20 voturi pentru și 7 voturi împotrivă;
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b) Membrii supleanți:
1. Doamna Mariana Mădălina Cotar, cu un număr de 16 voturi pentru și 11 voturi împotrivă;
2. Domnul Ion Belciu, cu un număr de 16 voturi pentru și 11 voturi împotrivă;
Art.2 Pe data prezentei, se modifică în mod corespunzător art.1 lit. ’’a’’ și lit.”b” din Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.101 din 26 august 2010, cu modificările și completările ulterioare.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, 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) şi art.98 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu precizarea că doamnele
consilieri județeni Daniela Oteșanu și Mariana Mădălina Cotar și domnii consilieri județeni Ioan Neamu și Ion
Belciu nu au participat la vot.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr.22 din 28 iulie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2016, la care participă un număr de
28 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.11518
din 21 iulie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.11519 din 21 iulie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresele înregistrate la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.11129 din 14 iulie 2016, nr.11130 din 14
iulie 2016 şi nr.11395 din 19 iulie 2016;
În conformitate cu prevederile art.104 din Legea nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art.4 şi art.5 alin.(2) lit.”a” din Hotărârea
Guvernului nr.1437/2004, privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Comisia pentru Protecţia Copilului Vâlcea, constituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.20
din 14 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următoarea componenţă:
1. Daniela Calianu
- Secretar al Judeţului,
- Preşedinte
Consiliul Judeţean Vâlcea
cu un număr de 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă
2. Antonie Ceauşu
- Director Executiv Adjunct,
- Vicepreşedinte
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
cu un număr de 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă
3. Victor Narcis Ganea
- Medic,
- Membru
Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea
cu un număr de 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă
4. Elena Antonela Mărgărita - Profesor,
- Membru
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea
cu un număr de 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă
5. Bianca Enăchescu
- Subcomisar de poliţie,
- Membru
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea
cu un număr de 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă
6. Cristina Cora Pîrvu
- Şef Serviciu Contabilitate,
- Membru
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vâlcea
cu un număr de 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă
7. Isabelle Elena Viezure - Reprezentant al Asociaţiei Autism Vâlcea
(desemnat pe o perioadă de un an)
- Membru
cu un număr de 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă
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Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale
Administraţie Locală, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială Vâlcea, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, Direcţiei de
Sănătate Publică Vâlcea, Asociaţiei Autism Vâlcea, precum şi persoanelor prevăzute la art.I, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(5), coroborate cu ale art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 23 din 28 iulie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind numirea unui reprezentant în Comisia Județeană
pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iulie 2016, la care participă un număr
de 27 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.11312 din 18 iulie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administrație Locală, înregistrat la
nr.11313 din 18 iulie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului - Județul Vâlcea nr. 9258 din 04.07.2016;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(1), lit.h) din Hotărârea Guvernului nr.890/2005, pentru aprobarea
Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi
punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Doamna Elena Dana Petrescu, se desemnează ca reprezentant al Consiliului Județean Vâlcea în
Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Instituției
Prefectului-Județul Vâlcea, precum și persoanei desemnate la art.1 în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi
va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(5), coroborate cu cele ale art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 27 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 24 din 28 iulie 2016

DISPOZIŢII
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului ŞCHIOPU IONEL-ADRIAN în DUGULAN
Rădulescu Constantin, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5025 din
05.07.2016, prin care se propune admiterea cererii domnului Şchiopu Ionel-Adrian, de schimbare, pe cale
administrativă, a numelui său de familie din Şchiopu în Dugulan, motivând că doreşte să poarte numele de familie
al mamei sale, din recunoştinţă pentru aceasta, întrucât, singură, i-a oferit sprijin moral şi material;
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Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6),
lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Şchiopu Ionel-Adrian, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Remus
Bellu nr.5, bl.O1, sc.B, ap.8, judeţul Vâlcea, tată Ion şi mamă Elena, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul
Vâlcea, la data de 15 martie 1981, CNP 1810315385563, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă,
din Şchiopu în Dugulan, urmând să poarte în viitor numele de familie DUGULAN şi prenumele IONEL-ADRIAN.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei de Evidenţă
a Persoanelor Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a
dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 342 din13.07.2016
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. 11460 din
20.07.2016, 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.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 351 din 21. 07. 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea,
00
în şedinţă ordinară, în data de 28 iulie 2016, ora 10
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
În conformitate cu art.94 alin.(1) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE:
00

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 28 iulie 2016, ora 10 , care se
va desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
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Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenţa dispoziţie.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei, urmărind
pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 352 din 21.07.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei BUCĂ DELIA în VLAD
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5026/1 din
14.07.2016, prin care se propune admiterea cererii doamnei Bucă Delia, de schimbare, pe cale administrativă, a
numelui său de familie din Bucă în Vlad, motivând că doreşte să poarte un nume de familie comun cu al soţului;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”h” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b"
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Bucă Delia, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.General
Magheru nr.14, bl.S3, sc.D, ap.7, judeţul Vâlcea, tată Mircea şi mamă Elena-Daniela, născută în comuna Lădeşti,
judeţul Vâlcea, la data de 26 octombrie 1985, CNP 2851026382771, şi se schimbă numele acesteia, pe cale
administrativă, din Bucă în Vlad, urmând să poarte în viitor numele de familie VLAD şi prenumele DELIA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei de Evidenţă
a Persoanelor Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta, iar după depunerea de către aceasta a
dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 364 din 27.07.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
minorului BUCĂ ANDREI-LUCA în VLAD
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr. 5026/2 din
14.07.2016, privind cererea doamnei Bucă Delia, care solicită schimbarea numelui de familie al fiului său minor,
din Bucă în Vlad, motivând că doreşte ca minorul să aibe un nume de familie comun cu al tatălui său;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit. ’’h’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6),
lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
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D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului Bucă Andrei-Luca, domiciliat în
municipiul Râmnicu Vâlcea, str.General Magheru nr.14, bl.S3, sc.D, ap.7, judeţul Vâlcea, tată Petre-Lucian şi mamă Delia, născut în
municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 22 august 2009, C.N.P.5090822385595 şi se schimbă numele de familie al
acestuia, pe cale administrativă, din Bucă în Vlad, urmând să poarte în viitor numele de familie VLAD şi prenumele ANDREI- LUCA.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei de Evidenţă
a Persoanelor Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta, iar după depunerea de către aceasta a
dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 365 din 27.07.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
minorei BUCĂ RIANA-ANDREEA în VLAD
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr. 5026/3 din
14.07.2016, privind cererea doamnei Bucă Delia, care solicită schimbarea numelui de familie al fiicei sale minore,
Bucă Riana-Andreea în Vlad, motivând că doreşte ca fiica sa să poarte un nume de familie comun cu al tatălui său;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit. ’’h’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6),
lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorei Bucă RianaAndreea, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.General Magheru nr.14, bl.S3, sc.D, ap.7, judeţul Vâlcea,
tată Petre-Lucian şi mamă Delia, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data 18 decembrie
2015, C.N.P.6151218385603 şi se schimbă numele de familie al acesteia, pe cale administrativă, din Bucă în
Vlad, urmând să poarte în viitor numele de familie VLAD şi prenumele RIANA-ANDREEA.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta Direcţiei de Evidenţă a
Persoanelor Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta, iar după depunerea de către aceasta a
dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 366 din 27.07.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a patru certificate de urbanism
Constantin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. din 26.07.2016, prin
care se propune emiterea a patru certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit patru certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului , în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 368 din 29 iulie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Constatin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 11802 din
27.07.2016, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism ;
În conformitate cu prevederile art. 4 , lit.a), punctul 1. şi art. 6 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 369 din 29 iulie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism
Constatin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr. 11763 din
27.07.2016, prin care se propune prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 40 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată,
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin
Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 ;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea unui certificat de urbanism prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 370 din 29 iulie 2016
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ANEXE

Anexa la Dispoziţia nr. 351din 31.07.2016

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din… interval: 35 - 35

1

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

1

2

3

4

5

6

7

24 luni

Alimentare cu apă ;
Alimentare cu energie
electrică ; Prevenirea și
stingerea incendiilor ;
Documentaţie
tehnică
pentru organizare de
şantier,
Sănătatea
populației ; Protecția
mediului ; - Aviz Ministerul
Economiei, Comerţului şi
Relaţiei cu Mediul de
Afaceri
Autoritatea
Naţională pentru Turism;
- Aviz administrator drum
judeţean D.J.105G pentru
creare acces, - Studiu
geotehnic verificat la
cerinţa Af; - Referat
verificator proiect conform
Legii
nr.10/1995,privind
calitatea în construcţii
republicată; - Plan de
încadrare în teritoriu şi
plan de situaţie întocmit
pe suport topografic vizate
de către Oficiul de
Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea;
Dovada OAR pentru
luarea în evidenţă a
proiectului de arhitectură
din cadrul documentaţiei
tehnice DTAC.

S.C. Caprafoii
Relax S.R.L.
prin
reprezentant
Murgescu
Ştefania
Raluca

Lăpuşata, Sat Înfiinţare
Săruleşti judet Pensiune
Vâlcea, C.P.
agroturistică
247305, Str. -,
Nr. 128

comuna
Voineasa, Sat
Voineasa, C.P.
247750

ARHITECT ŞEF,
ELENA DANA PETRESCU
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Anexa la Dispoziția nr. 368 din 29.07.2016

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... interval: 36 - 39
Valabilitate
certificate
Amplasament
urbanism

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

1

2

3

4

5

6

1

Mustăţea
Cezar ca
împuternicit
pentru
beneficiarii
Liseanu
Nicolae şi
Liseanu
Nicoleta Lioara

Bucureşti,
Sat - judet -,
Sect. 1, Str.
Goloviţa, Nr.
15

Scoatere teren din circuitul silvic
pentru construire minihoteluri, zonă
de loisir, defrişare, împrejmuire
teren, amenajare incintă,
branşamente utilităţi şi organizare
de şantier,întrucât: - Primarul
Comunei Voineasa a emis Avizul
nefavorabil nr. 3347 din
08.07.2016, înregistrat la Consiliul
judeţean Vâlcea sub nr. 9614/R din
18.07.2016. - La data actuală este
suspendat serviciul public silvic,
conform cu dispoziţiile art.3 alin(3)
din Legea nr. 374 din 5 octombrie
2006, privind suspendarea
serviciului public cu specific silvic,
pentru proprietarii terenurilor
forestiere pentru care au fost
emise documentele prevăzute la
art.III alin. (1) din Legea nr.
169/1997 pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991. În temeiul art.7 alin. (3)
din H.G. nr.743/2015, Garda
Forestieră Râmnicu Vâlcea a emis
Decizia nr.9 din 24.02.2016 pentru
suspendarea T.P.
nr.7316/10.03.2008, nr, cadastral
36257, care conform Extrasului de
carte funciară eliberat la data de
17.05.2016, Anexa nr.1 la Partea I
are trecut la categoria de folosinţă,
pădure.

comuna
Voineasa, Sat
Voineasa,
punctul
Obârşia
Lotrului Mioarele, UP
IV Puru, UA
137, UA 138,

-

2

Mustăţea
Cezar ca
împuternicit
pentru
beneficiarii
Liseanu
Nicolae şi
Liseanu
Nicoleta Lioara

Bucuresti
judet , Sect.
1, Str.
Goloviţa, Nr.
15

Scoatere teren din circuitul silvic
pentru construire minihotel, zonă
de restaurant, defrişare,
împrejmuire teren,amenajare
incintă, branşamente, utilităţi şi
organizare de şantier, întrucât: Primarul Comunei Voineasa a
emis Avizul nefavorabil nr. 3346
din 08.07.2016, înregistrat la
Consiliul judeţean Vâlcea sub nr.
9614/R din 18.07.2016. - La data
actuală este suspendat serviciul
public silvic conform cu dispoziţiile
art.3 alin(3) din Legea nr. 374 din 5
octombrie 2006, privind
suspendarea serviciului public cu
specific silvic, pentru proprietarii

comuna
Voineasa, Sat
Voineasa,
punctul
Obârşia
Lotrului Mioarele, UP
IV Puru, UA
137, UA 138, ,
C.P. 247750
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-

Avize și
acorduri
pentru
autorizație
construire
7

terenurilor forestiere pentru care au
fost emise documentele prevăzute
la art.III alin. (1) din Legea nr.
169/1997 pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991. În temeiul art.7 alin. (3)
din H.G. nr.743/2015, Garda
Forestieră Râmnicu Vâlcea a emis
Decizia nr.9 din 24.02.2016 pentru
suspendarea T.P.
nr.7316/10.03.2008, nr.cadastral
36256, care conform Extrasului de
carte funciară eliberat la data de
17.05.2016, Anexa nr.1 la Partea I
are trecut la categoria de folosinţă,
pădure.
3

Mustăţea
Cezar ca
împuternicit
pentru
beneficiarii
Liseanu
Nicolae şi
Liseanu
Nicoleta Lioara

Bucuresti
judet -,
Sect. 1,
C.P. -, Str.
Goloviţa, Nr.
15

Demolare construcţie existentă,
având în vedere următoarele:
Avizul Primarului Comunei
Voineasa nr. 3345 din 08.07.2016,
înregistrat la Consiliul judeţean
Vâlcea la data de 18.07.2016, este
Aviz Nefavorabil.- Lipsa unui drept
real asupra imobilului (construcţie
P+M ) care să confere dreptul de a
solicita autorizaţie de desfiinţare,
sau se aplică prevederile art.28(3)
din Legea nr.50/1991.

comuna
Voineasa, Sat
Voineasa,
punctul
Obârşia
Lotrului Mioarele, UP
IV Puru, UA
137, UA 138, ,
C.P. 247750

-

4

Mustăţea
Cezar ca
împuternicit
pentru
beneficiarii
Liseanu
Nicolae şi
Liseanu
Nicoleta Lioara

Bucuresti
judet , Sect.
1, Str.
Goloviţa, Nr.
15

Construire Anexă gospodărească,
întrucât: - Primarul Comunei
Voineasa a emis Avizul nefavorabil
nr.3343 din 08.07.2016, înregistrat
la Consiliul judeţean Vâlcea sub nr.
9617/R din 18.07.2016. - La data
actuală este suspendat serviciul
public silvic, conform cu dispoziţiile
art.3 alin(3) din Legea nr. 374 din 5
octombrie 2006, privind
suspendarea serviciului public cu
specific silvic, pentru proprietarii
terenurilor forestiere pentru care au
fost emise documentele prevăzute
la art.III alin. (1) din Legea nr.
169/1997 pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991. În temeiul art.7 alin. (3)
din H.G. nr.743/2015, Garda
Forestieră Râmnicu Vâlcea a emis
Decizia nr.9 din 24.02.2016 pentru
suspendarea T.P.
nr.7316/10.03.2008, nr. cadastral
36257, care conform Extrasului de
carte funciară eliberat la data de
17.05.2016, Anexa nr.1 la Partea I
are trecut la categoria de folosinţă,
pădure.

comuna
Voineasa, Sat
Voineasa,
punctul
Obârşia
Lotrului Mioarele, UP
IV Puru, UA
137, UA 138,,
C.P. 247750

-

PRESEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
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Anexa la Dispoziția nr. 369 din 29.07.2016

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... interval: 40 - 40
Nr.
Adresa
Solicitant
crt.
solicitant
1

2

1

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
de urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

4

5

6

7

12 luni

Protecția mediului ; - Aviz
Administratori drumuri locale
( Păuşeşti Măglaşi şi
Vlădeşti) - Aviz Inspectoratul
de Poliţie Judeţean- Serviciul
Rutier - Aviz Sistemul de
gospodărire a apelor - Aviz
Administrator reţea distribuţie
gaze naturale - Aviz CEZ
Distribuţie S.A. - Aviz Tehnic
Apavil S.A. - Referat
verificator conform L 10/1995
privind calitatea în construcţii
- Plan de încadrare în zonă şi
plan de situaţie întocmit pe
suport topografic vizate la
Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară - Deviz
general de lucrări - Copie
Autorizaţie de construire
locuinţă

3

Ridiche
Dumitru

Vlădeşti,
Sat
Priporu
judet
Vâlcea,
Nr. 269

,, Extindere
reţea apă
potabilă şi
branşament"

comuna
Păuşeşti şi
Vlădeşti

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 370 din 29.07.2016
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism emise, a căror valabilitate
urmează a se prelungi
Nr. .... din … interval: 60 - 60

1

Nr.
crt.

Nr. CU
Data
eliberării

Solicitant

Denumirea lucrării

Localitatea

Durata de
prelungire

1

2

3

4

5

6

60 din
C.N.A.D.N.R. –
27.08.2015 D.R.D.P. Craiova

,, Reparaţii şi consolidare versant
( zid de sprijin) pe D.N.7,
km.163+200 ÷ km.163+280 "

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
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comuna
Milcoiu

12 luni

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 373 din 29 .07.2016
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... interval: 41 - 42
Valabilitate
Denumirea
Amplasament certificate
lucrării
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

1

2

3

4

Bucureşti judet
, Str. Barbu
Văcărescu, Nr.
201

„Desfiinţare
staţie de
telefonie
mobilă"

comuna
Câineni, Sat
Râul Vadului

12 luni

Protecția mediului ; --Certificat
de atestare fiscală privind
valoarea de impozitare a
construcţiei propusă spre
desfiinţare, emis de Primăria
comunei Câineni - Acord
Administrator drum acces Plan de situaţie şi plan de
încadrare în teritoriu,
întocmite pe suport topografic
şi vizate de către Oficiul de
Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea

,,
Modernizare
DJ 678
Limita jud.
OltDrăgoeştiCasa
VecheDrăgioiuGaliceaBratiaCremenariBercioiuRudaBârseştiBarzaBudeşti
(D.N.7)" faza Studiu
de
Fezabilitate
Prezentul
certificat de
urbanism
este insoţit
de anexele
nr.1-4

comunele
Budeşti,
Galicea ,
Olanu,
Drăgoeşti

24 luni

Protecția mediului ; - Aviz
tehnic Inspectoratul de Stat
în Construcţii - Acord
Inspectoratul Judeţean în
Construcţii Vâlcea - Aviz
Sistemul de Gospodărire a
Apelor Vâlcea - Avize
Administratori drumuri:
naţionale, judeţene,
comunale - Aviz
Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Vâlcea-Serviciul
Rutier - Aviz Stat Major
General M.Ap.N. - Avize
Administratori reţele :
electrice, apă - canal,
telefonie, cablu T.V. - Aviz
S.N.T.G.N.''Transgaz''
S.A.Mediaş - Aviz O.M.V.Petrom S.A. - Aviz Oltchim
S.A. - Expertiză tehnică Studiu geotehnic şi
hidrologic - Raport de audit
de siguranţă rutieră sau de
evaluare de impact asupra
siguranţei rutiere, după caz,
relizate în onformitate cu
prevederile Legii
nr.265/2008(republicată) Plan de încadrare în zonă şi
plan de situaţie întocmit pe
suport topografic şi vizate de
Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea

1

S.C.
Vodafone
România
S.A. prin
S.C. Total
Project
Design
S.R.L.

2

Consiliul
Rm. Vâlcea
Judeţean
judet Vâlcea
Vâlcea prin
S.C.
Maxidesign
S.R.L.

5

6

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
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7

