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CUPRINS
HOTĂRÂRI
HOTĂRÂREA nr. 39 din 31 martie 2016 privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 40 din 31 martie 2016 privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii
ale Consiliului Judeţean Vâlcea finanţate parţial sau integral din Bugetul propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetului Spitalului de
Psihiatrie Drăgoeşti, precum şi a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2016
HOTĂRÂREA nr. 41 din 31 martie 2016 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii
PARC IND VÂLCEA S.A.
HOTĂRÂREA nr. 42 din 31 martie 2016 privind aprobarea plății cotizației județului Vâlcea pentru anul 2015 Ia
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 43 din 31 martie 2016 privind aprobarea plății cotizației județului Vâlcea pentru anul 2016 Ia Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea”
HOTĂRÂREA nr. 44 din 31 martie 2016 pentru modificarea Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.18
din 26 februarie 2010, privind înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRÂREA nr. 45 din 31 martie 2016 privind stabilirea contribuţiei lunare datorate de persoanele internate sau
susţinătorii legali, după caz, Centrului de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti, în anul 2016
HOTĂRÂREA nr. 46 din 31 martie 2016 privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.
234 din 27 noiembrie 2015
HOTĂRÂREA nr. 47 din 31 martie 2016 privind darea în administrarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi
Poduri Vâlcea, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al judeţului Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 48 din 31 martie 2016 privind darea în administrarea Centrului Militar Județean Vâlcea a unor
autovehicule care aparțin domeniului privat al județului Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 49 din 31 martie 2016 privind majorarea valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul
public al judeţului Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 50 din 31 martie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice faza “Studiu de fezabilitate”, pentru
obiectivul de investiţii „Încălzire centrală pavilion central şi pavilion administrativ - Centrul de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti ’’
HOTĂRÂREA nr. 51 din 31 martie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice faza: ”proiect tehnic” pentru
lucrarea ”Lucrări de punere în siguranță a DJ 677A Crețeni – Pesceana – Șirineasa, km 18+300, com. Glăvile, jud. Vâlcea”
HOTĂRÂREA nr. 52 din 31 martie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice faza “Proiect tehnic”, pentru
lucrarea „Variantă provizorie de circulaţie pe DJ 678E limită Judeţul Argeş – Cireşu - limită Judeţul Olt, km.10+500, judeţul Vâlcea”
HOTĂRÂREA nr. 53 din 31 martie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, faza „proiect tehnic”,
pentru lucrarea „Refacere platformă drum și ziduri de sprijin pe DJ 703 M Perișani-Cornet, km 0+400” județul Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 54 din 31 martie 2016 privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „APA VÂLCEA”, să aprobe modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare
HOTĂRÂREA nr. 55 din 31 martie 2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene
„Antim Ivireanul’’ Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 56 din 31 martie 2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 57 din 31 martie 2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti
HOTĂRÂREA nr. 58 din 31 martie 2016 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.127 din 30
septembrie 2013 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 59 din 31 martie 2016 privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2015 a managementului
domnului Adrian Constantin Roman, la Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 60 din 31 martie 2016 privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2015 a managementului
doamnei Doina Gănescu, la Școala Populară de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 61 din 31 martie 2016 privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2015 a managementului
domnului Dumitru Antonie Chelcea, la MEMORIALUL NICOLAE BĂLCESCU
HOTĂRÂREA nr. 62 din 31 martie 2016 privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2015 a managementului
domnului Remus Grigorescu, la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 63 din 31 martie 2016 privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2015 a managementului
domnului Claudiu Aurel Tulugea la Muzeul JudeȚean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 64 din 31 martie 2016 privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management,
a proiectului de management, a duratei pentru care se va încheia contractul de management, precum şi numirea
managerului la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 65 din 31 martie 2016 privind numirea doamnei Bădele Eugenia în funcţia publică de conducere de
Director executiv al Camerei Agricole Judeţene Vâlcea
DISPOZIŢII
Dispoziţia nr. 110 din 11.03.2016 privind emiterea unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 114 din 15.03.2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului intern al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea
DISPOZIŢIA nr. 117din 16.03.2016 privind emiterea unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA 118 din 17.03.2016 privind modificarea și completarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 291 din
29 iulie 2014, pentru stabilirea unor măsuri privind accesul la informațiile de interes public în cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea
DISPOZIŢIA nr.125 din 18.03.2016 privind emiterea unei autorizaţii de construire
DISPOZIŢIA nr. 132 din 23.03.2016 privind emiterea a două certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr.139 din 25.03.2016 privind emiterea a patru certificate de urbanism
00
DISPOZIŢIA nr.142 din 25.03.2016 privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2016, ora 10
DISPOZIŢIA nr. 145 din 29.03.2016 privind prelungirea valabilităţii a două certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 149 din 31.03.2016 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului BUCĂ
PETRE-LUCIAN în VLAD
DISPOZIŢIA. nr. 150 din 31.03.2016 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei DINCĂ ANCA-MARIA în RADU
DISPOZIŢIA. nr. 151 din 31.03.2016 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului
FRUNZULICĂ IONUŢ-CĂTĂLIN în MATEOIU
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2016, la care participă un număr de 31
consilieri judeţeni, din totalul de 31 consilieri judeţeni în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea cu atribuţii de Preşedinte, înregistrată
sub nr.5113 din 28 martie 2016, prin care se propune modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală înregistrat sub nr.5114 din 28
martie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa înregistrată la Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Vâlcea sub nr.A/17 din data de 22
februarie 2016 şi la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.2977 din data de 23 februarie 2016, prin care domnul Tomescu
Gabriel şi-a depus demisia din calitatea de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea;
Văzând Dispoziţia Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea nr.141 din 25 martie 2016, privind
modificarea Dispoziţiei Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea nr.149 din 25 martie 2015;
Ţinând cont de adresa Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea nr.11521 din 29 martie 2016, înregistrată la
Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.5274 din 29 martie 2016 prin care s-a adus la cunoştinţă faptul că, prin Dispoziţia Zilnică
a Inspectorului General al Poliţiei Române nr. 58 din 22.03.2016, domnul comisar şef de poliţie Voica Ilie preia atribuţiile
funcţiei de şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, începând cu data de 22 martie 2016;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(5) lit.„a”, pct.7 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.17, alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.218/2002, privind
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.9, alin.(1) şi
alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.787/2002;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Pe data prezentei hotărâri, se validează pe durata actualului mandat al Consiliului Judeţean Vâlcea, mandatele
de membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, ale următoarelor persoane:
1. Domnul Comisar şef de poliţie Voica Ilie;
2. Domnul Ion Greere – reprezentant al comunităţii;
3. Domnul Bogdan Popescu – reprezentant al comunităţii.
Art.2 Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.57 din 31 octombrie 2012, privind validarea mandatului membrilor
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Instituţiei
Prefectului – Judeţul Vâlcea, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi persoanelor nominalizate la art.I, în vederea aducerii la îndeplinire 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.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.39 din 31 martie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii
ale Consiliului Judeţean Vâlcea finanţate parţial sau integral din Bugetul propriu al judeţului Vâlcea,
a Bugetului Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, precum şi a Programului lucrărilor de întreţinere
şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2016
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2016, la care participă un număr de 31
consilieri judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată la nr.4861 din 23 martie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.4862 din 23 martie
2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.5, alin.(1) şi alin.(2) şi art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
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.
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(2) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2016, privind rectificarea bugetului propriu al judeţului
Vâlcea, potrivit alin.(1) este prevăzută în anexele nr. 2.1 - 2.6.
Art.2 (1) Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, ale Consiliului
Judeţean Vâlcea, pe anul 2016, potrivit anexei nr.3.
(2) Se rectifică Lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la
bugetul local, ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2016, potrivit anexei nr.3.a.
Art.3 Se rectifică Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, pe anul 2016, potrivit anexei nr.4.
Art.4 Se rectifică Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2016, potrivit
anexelor nr.5 şi 5.1 – 5.11.
Art.5 Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.6, 3, 3.a, 4, 5 şi 5.1 – 5.11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, 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 31 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.40 din 31 martie 2016
NOTĂ: Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.6, 3, 3.a, 4, 5 şi 5.1 – 5.11 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea
www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii PARC IND VÂLCEA S.A.
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2016, la care participă un număr de 31
consilieri judeţeni din numărul total de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată la nr.4453 din 17 martie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.4454 din 17 martie
2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa Societăţii PARC IND VÂLCEA S.A. nr.377/D.G./2 martie 2016, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr.3512 din data de 2 martie 2016;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori
indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice
nr.20/2016, privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de
fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2016, al Societăţii PARC IND VÂLCEA S.A., potrivit anexelor
nr.1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, Societăţii PARC IND VÂLCEA S.A., precum şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vălcea
în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea
şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit. “a”, coroborate cu prevederile
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnii consilieri judeţeni Folea Gheorghe, Oproaica Alexandru şi
Petrescu Remus nu au participat la vot.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.41 din 31 martie 2016
NOTĂ: Anexele nr.1 - 5 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte,
secţiunea hotarari adoptate
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea plății cotizației județului Vâlcea pentru anul 2015 Ia Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea
Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 martie 2016, Ia care participă un număr de 31
de consilieri județeni din totalul de 31 în funcție;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea
înregistrată cu nr. 4.978/ 24.03.2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Programe și Relații Externe nr. 4.979/ 24.03.2016
precum și avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile:
- art. 35 alin. (1) și (4) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/ 2006, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 46 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire Ia asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 117/ 29.10.2010 privind asocierea Județului Vâlcea cu localități din județ,
în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din județul
Vâlcea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 110/ 17.08.2011;
- art. 7 lit. a) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din
județul Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 91/ 31.03.2015 privind mandatarea reprezentantului județului Vâlcea în
Adunarea Generală să aprobe cotizația anuală la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare
a Localităților din Județul Vâlcea;
- Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților
din Județul Vâlcea nr. 7/ 3.11.2015 privind aprobarea cotizațiilor anuale ale membrilor;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă plata cotizației datorate de Județul Vâlcea pe anul 2015 la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea în sumă de 55.369,20 lei.
Art. 2. Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcțiilor din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul
de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea, în vederea aducerii Ia îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) coroborate cu prevederile art. 98
din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de
30 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul consilier județean Victor-George Popescu nu a participat la vot.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 42 din 31 martie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea plății cotizației județului Vâlcea pentru anul 2016
Ia Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea”
Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 martie 2016, Ia care participă un număr de 31
de consilieri județeni din totalul de 31 în funcție;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea
înregistrată cu nr. 5.042/ 25.03.2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Programe și Relații Externe nr. 5.043/ 25.03.2016
precum și avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile:
- art. 35 alin. (1) și (4) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/ 2006, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 46 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire Ia asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 201/ 19.12.2007 privind asocierea Județului Vâlcea cu municipiile, orașele
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și unele comune din județul Vâlcea, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea”, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 7 lit. a) și ale art. 11 lit. b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea”, cu modificările și
completările ulterioare;
- Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea” nr. 4/ 26.02.2016 privind
aprobarea cotizațiilor pentru anul 2016;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
HOTĂRĂȘTE
Art. 3. Se aprobă plata cotizației datorate de Județul Vâlcea pe anul 2016 la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară „Apa Vâlcea” în sumă de 178.000 lei.
Art. 4. Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcțiilor din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea”, în
vederea aducerii Ia îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și
în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) coroborate cu prevederile art. 98
din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de
30 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul consilier județean Gheorghe Vieru nu a participat la vot.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 43 din 31 martie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
pentru modificarea Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.18 din 26 februarie 2010, privind
înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2016, la care participă un număr de 31
consilieri judeţeni din numărul total de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată la nr.968 din 21 ianuarie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.969 din 21 ianuarie
2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa Camerei Agricole Judeţene Vâlcea nr.51 din 19 ianuarie 2016, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr.831 din 19 ianuarie 2016;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit.”c”, alin.(5), lit.”a” şi art.104, alin.(6), lit.”e” din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.7 din Hotărârea Guvernului nr.1609/2009, privind
înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea
Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă şi ale art.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Agricole
Judeţene Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.138 din 30 iunie 2015;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.18 din 26 februarie 2010, privind înfiinţarea Camerei
Agricole Judeţene Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Economice, precum şi Camerei Agricole Judeţene 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.98 coroborate cu ale art.45 alin.(2), lit.”c” din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.44 din 31 martie 2016
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari
adoptate
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind stabilirea contribuţiei lunare datorate de persoanele internate sau susţinătorii legali,
după caz, Centrului de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti, în anul 2016
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 31 martie 2016, la care participă un număr de 31
consilieri judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată la nr.3380 din 29 februarie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.3381 din 29 februarie
2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa Centrului de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti nr.191 din 17 februarie 2016, înregistrată la
Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.2804 din 19 februarie 2016,
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”d” şi alin.(5), lit.”a”, pct.2 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.248, alin.(1), lit.”n” şi alin.(5) din Legea privind
reforma în domeniul sănătăţii, nr.95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.1, alin.(1), art.7 şi
art.8 din Normele metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico – sociale,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.412/2003, ale art.5, alin.(3), lit.”b” din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002, privind
administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.14
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.141 din 31 octombrie 2011;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se stabileşte contribuţia lunară datorată de persoanele internate sau susţinătorii legali, după caz, Centrului
de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti, în anul 2016, în sumă de 757 lei.
(2) Suma prevăzută la alin.(1) constituie venit propriu al Centrului de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti.
Art.2.(1) Beneficiarii serviciilor de asistenţă medico - socială care singuri sau împreună cu susţinătorii legali nu au
venituri, nu datorează contribuţie Centrului de Asistenţa Medico - Socială Lădeşti, iar contravaloarea serviciilor se suportă
de către Centru, în limita sumelor aprobate anual prin buget.
(2) Pentru beneficiarii serviciilor de asistenţă medico - socială care nu dispun de venituri pentru plata integrală a
contribuţiei datorate, inclusiv cu partea neacoperită de susţinătorii legali, diferenţa neacoperită se va suporta din sumele
aprobate cu această destinaţie în bugetul Centrului de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti.
Art.3 Stabilirea persoanelor care nu datorează contribuţie, sau care, singure sau împreună cu susţinătorii legali,
dispun de venituri insuficiente pentru acoperirea integrală a contribuţiei, se face pe baza anchetei sociale efectuate de
serviciul public de asistenţă socială de interes local din cadrul unităţii administrativ - teritoriale sau, după caz de către
persoana cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului localităţii în care îşi are domiciliul
persoana care urmează să fie internată.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale
Economice, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, precum şi Centrului de Asistenţă Medico
- Socială Lădeşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit.”c”, coroborate cu cele ale art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 45 din 31 martie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.234 din 27 noiembrie 2015
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 31 martie 2016, la care participă un număr de 31 consilieri
judeţeni din totalul de 31 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată la nr.4868 din 23 martie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.4869 din 23 martie 2016, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.3, alin.(3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare, ale pct. X din Normele Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 548/1999, precum și cele ale art.49 alin.(1) lit.e) și
lit.i) din Ordinul nr.700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;
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În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.234 din 27 noiembrie 2015, privind modificarea anexei
la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie 1999, referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice,
Direcţiei Generale Economice, precum și Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor
ei şi va asigura publicarea acesteia pe site – ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.98 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.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 46 din 31 martie 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 darea în administrarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea,
a unor bunuri care aparţin domeniului privat al judeţului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 31 martie 2016, la care participă un număr de 31
consilieri judeţeni, din numărul total de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată sub nr.4037 din 10 martie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.4038 din 10 martie 2016, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.123, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi cele ale art.867 şi art.868 din Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se dau în administrarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, unele bunuri care aparţin domeniului privat
al judeţului Vâlcea, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 (1) Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea va folosi bunurile date în administrare, în următoarele condiţii:
1. Să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi de permanenţă a bunurilor care fac obiectul dării în administrare;
2. Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor;
3. Să efectueze la timp lucrările de întreţinere şi reparaţii, în conformitate cu documentaţia tehnică aferentă bunurilor;
4. Să despăgubească proprietarul, potrivit legii, pentru pagubele pricinuite ca urmare a întreţinerii necorespunzătoare a bunurilor predate;
5. Să asigure personal calificat pentru utilizarea bunurilor predate;
6. Să asigure permanent instruirea personalului ce va utiliza bunurile;
7. Să suporte, în calitate de utilizator, cheltuielile ocazionate cu întreţinerea, consumabilele, serviciile de asigurare a
bunurilor şi reparaţiile, precum şi alte cheltuieli materiale,;
(2) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească şi să dispună de aceste bunuri în condiţiile
actului de transmitere în administrare.
Art.3 (1) Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate privată sau prin actul de
revocare care poate fi adoptat de Consiliul Judeţean Vâlcea, în următoarele situaţii:
1.
Când titularul dreptului de administrare nu respectă una din condiţiile impuse prin actul de transmitere;
2.
Dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunurilor date în administrare;
3.
Renunţarea administratorului la bunurile date în administrare;
4.
În cazul în care interesul naţional sau local o impune;
5.
Alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.
(2) La data încetării folosirii bunurilor, administratorul este obligat să le restituie în deplină proprietate, libere de orice
sarcini, precum şi toate documentaţiile tehnice referitoare la acestea. Administratorul este răspunzător de eventualele
daune produse prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act de transmitere.
Art.4 Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine titularului dreptului de proprietate.
Art.5 Preluarea şi transmiterea bunurilor se va face prin protocol, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Regia
Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice, Direcţiei
Generale Economice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 47 din 31 martie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind darea în administrarea Centrului Militar Județean
Vâlcea a unor autovehicule care aparțin domeniului privat al județului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2016, la care participă un număr de 31
consilieri judeţeni, din numărul total de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată sub nr.4056 din 10 martie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.4057 din 10 martie
2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.123, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.867 și art.868 din Legea nr.287/2009, privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, ale Anexei 2, pct.5 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale
art.76 și art.77 din Legea nr.446/2006, privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se dau în administrarea Centrului Militar Județean Vâlcea trei autovehicule care aparțin domeniului privat al
județului Vâlcea, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Centrul Militar Județean Vâlcea va folosi bunurile date în administrare, în următoarele condiţii:
1. să folosească autovehiculele şi să se îngrijească de ele ca un bun proprietar;
2. să efectueze reparaţiile necesare şi să nu transmită dreptul de folosinţă asupra autovehiculelor unei terţe persoane;
3. să suporte toate riscurile în caz de distrugere sau avarie a autovehiculelor respective.
Art.3 (1) Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate privată sau prin actul de
revocare care poate fi adoptat de Consiliul Judeţean Vâlcea, în următoarele situaţii:
6. Când titularul dreptului de administrare nu respectă una din condiţiile impuse prin actul de transmitere;
7. Dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunurilor date în administrare;
8. Renunţarea administratorului la bunurile date în administrare;
9. În cazul în care interesul naţional sau local o impune;
10. Alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.
(2) La data încetării folosirii bunurilor, administratorul este obligat să le restituie în deplină proprietate, libere de orice sarcini.
Administratorul este răspunzător de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act de transmitere.
Art.4 Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine titularului dreptului de proprietate.
Art.5 Preluarea și transmiterea bunurilor se va face prin protocol, încheiat între Consiliului Judeţean Vâlcea și Centrul
Militar Județean Vâlcea, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice și Centrului Militar Județean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 48 din 31 martie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind majorarea valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul public al judeţului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 31 martie 2016, la care participă un număr de 31
consilieri judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
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Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată la nr. 3646 din 3 martie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.3647 din 3 martie 2016, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1, alin.(2), art.2, alin.(1) şi art.6 din Legea contabilităţii nr.82/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă majorarea valorii de inventar a bunului imobil „Drum judeţean DJ 676 A Giuleşti – Dozeşti – Cherăşti –
Hotăroaia - Roşiile”, aflat în domeniul public al judeţului Vâlcea, cu valoarea investiţiei efectuate, respectiv 3.131.486,65 lei.
Art.2 Datele de identificare ale bunului menţionat la art.1, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Pe data prezentei se modifică în mod corespunzător poziţia nr.428 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.103/1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice, Direcţiei
Generale Economice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.98 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.49 din 31 martie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice faza “Studiu de fezabilitate”,
pentru obiectivul de investiţii „Încălzire centrală pavilion central şi pavilion administrativ
Centrul de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti’’
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2016, la care participă un număr de
31 consilieri judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată la nr.4509 din 17 martie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.4510 din 17 martie 2016, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit. ”f” şi art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico - economică faza “Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investiţii
„Încălzire centrală pavilion central şi pavilion administrativ – Centrul de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti ’’, ai cărui
indicatori tehnico - economici sunt prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Economice, Direcţiei Tehnice, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei
şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 50 din 31 martie 2016
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice faza: ”proiect tehnic” pentru lucrarea
”Lucrări de punere în siguranță a DJ 677A Crețeni – Pesceana – Șirineasa,
km 18+300, com. Glăvile, jud. Vâlcea”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2016, la care participă un număr de 31
consilieri judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată la nr.4886 din 23 martie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.4887 din 23 martie 2016, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit. ”f” şi art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico - economică faza “Proiect tehnic”, pentru lucrarea ”Lucrări de punere în
siguranță a DJ 677A Crețeni – Pesceana – Șirineasa, km 18 + 300, com. Glăvile, jud. Vâlcea” ai cărui indicatori tehnico economici sunt prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Economice, Direcţiei Tehnice, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi
va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 51 din 31 martie 2016
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice faza “Proiect tehnic”, pentru lucrarea
„Variantă provizorie de circulaţie pe DJ 678E limită Judeţul Argeş – Cireşu
limită Judeţul Olt, km.10+500, judeţul Vâlcea”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2016, la care participă un număr de 30
consilieri judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată la nr.4884 din 23 martie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.4885 din 23 martie 2016, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit. ”f” şi art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico - economică faza “Proiect tehnic”, pentru lucrarea „Variantă provizorie de
circulaţie pe DJ 678E limită Judeţul Argeş – Cireşu – limită Judeţul Olt, km.10+500, judeţul Vâlcea”, ai cărui indicatori
tehnico - economici sunt prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Economice, Direcţiei Tehnice, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei
şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 52 din 31 martie 2016
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice,faza “proiect tehnic”,
pentru lucrarea „Refacere platformă drum și ziduri de sprijin
pe DJ 703 M Perișani-Cornet, km 0+400” județul Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2016, la care participă un număr de 30
consilieri judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată la nr.4888 din 23 martie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.4889 din 23 martie 2016, precum
şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit. ”f” şi art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico - economică, faza “proiect tehnic”, pentru lucrarea „Refacere platformă drum și
ziduri de sprijin pe DJ 703 M Perișani-Cornet, km 0+400”, județul Vâlcea, ai cărei indicatori tehnico - economici sunt
prevăzuţi în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Economice, Direcţiei Tehnice, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi
va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 53 din 31 martie 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 mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, să aprobe modificarea şi completarea
Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2016, la care participă un număr de 30
consilieri judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată sub nr.23112 din 04.03.2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice înregistrat sub nr.23113 din
04.03.2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA Vâlcea’’ nr.37 din 18 februarie 2016, înregistrată la
Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.22575/R din 19 februarie 2016 şi adresa S.C. Apavil S.A. Vâlcea nr.47862 din
18.11.2015, înregistrată la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “APA Vâlcea’’ sub nr.483 din 27.11.2015;
Ţinând cont de prevederile Legii nr.224/2015, privind modificarea şi completarea Legii nr.241/2006 privind serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.11 şi art.91 alin.(5) lit.a) pct.13 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.5 alin.(2) lit.l), art.16 alin.(3) lit.f) şi art.21 alin.(1) din Statutul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.8 alin.(3) lit.i)
coroborate cu ale art.10 alin.(5) şi art.22 alin.(4) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice –
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republicată, ale art.12 alin.(1) lit.h) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare,
republicată, ale Ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie
Comunală, nr.88/2007, pentru aprobarea Regulamentului–cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare şi
nr.90/2007, pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare,
ale Hotărârii Guvernului nr.855/2008 de aprobare a actului constitutiv - cadru și a statutului - cadru ale asociațiilor de
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, 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 mandatează reprezentantul judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare ’’APA
VÂLCEA’’, să aprobe modificarea și completarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare al
operatorului regional S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice,
Direcţiei Generale Economice, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” şi reprezentantului judeţului Vâlcea
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare ’’APA 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
domnul consilier judeţean Vieru Gheorghe nu a participat la vot.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 54 din 31 martie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene’’Antim Ivireanul’’ Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31martie 2016, la care participă un număr de 31
consilieri judeţeni, din numărul total de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată la nr.4593 din 18 martie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administrație Locală, înregistrat sub nr.4594 din
18 martie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.a) și alin.(2), lit.c) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.6, alin.(4), teza a II-a, art.26, alin.(3), art.4 alin.(2) din Anexa nr.I,
lit.L, precum și cele ale Anexei nr.IV, Cap.II-Salarii de bază în sistemul bibliotecilor publice din România, din Legea cadru
nr.284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Bibliotecii Județene’’ Antim Ivireanul’’ Vâlcea, prevăzute în
anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.25 din 28 martie 2014.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prezenta hotărâre prin Compartimentul Cancelarie, Direcției Generale
Economice, Biroului Resurse Umane Gestiunea Funcțiilor Publice, precum și Bibliotecii Județene ’’Antim Ivireanul’’ 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.97alin.(1), din Legea administraţiei publice locale,
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar
domnul consilier județean, Remus Grigorescu nu participă la vot.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 55 din 31 martie 2016
NOTĂ: Anexele nr.1 şi 2 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte,
secţiunea hotarari adoptate
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2016, la care participă un număr de 31
consilieri judeţeni din numărul total de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată la nr.5023 din 25 martie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub nr.5024 din
25 martie 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.4968
şi 4995 din data de 24 martie 2016;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.169, alin.(3), lit.”a” din Legea nr.95/2006, privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008,
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile
administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.15, lit.”a”, „b” şi „c” din Normele metodologice de
aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
aprobate prin Hotărârărea Guvernului nr.56/2009 şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.70 din 30 iunie 2010;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă organigrama Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, prevăzută în anexa nr.1.
Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, prevăzut în anexa nr.2.
Art.3 Se aprobă statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, pentru personalul plătit de la bugetul de
stat, prevăzut în anexa nr.3.
Art.4 Anexele nr.1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 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.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 56 din 31 martie 2016
NOTĂ: Anexele nr.1, 2 şi 3 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte,
secţiunea hotarari adoptate
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2016, la care participă un număr de 31
consilieri judeţeni din numărul total de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată la nr.5076 din 25 martie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub nr.5077 din
25 martie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea;
Ţinând cont de adresa Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.4844 din
data de 23 martie 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,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă organigrama Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, prevăzută în anexa nr.1.
Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, prevăzut în anexa nr.2.
Art.3 Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Generale
Administraţie Locală, precum şi Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.57 din 31 martie 2016
NOTĂ: Anexele nr.1 şi 2 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.127 din 30 septembrie 2013
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vâlcea
Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședintă ordinară din data de 31 martie 2016, la care participă un numar de 31
consilieri județeni din numărul total de 31 in funcție;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea,
inregistrată la nr. 4581 din 18 martie 2016;
Luând in considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Administrație Locală, înregistrat la nr.4582 din 18
martie 2016, precum și avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vâlcea nr.519 din 22 februarie 2016, înregistrată la
Consiliul Județean Vâlcea sub nr.2870 din 22 februarie 2016;
În conformitate cu prevederile art 91,alin.(1), lit.”a”,alin.(2),lit.”c” din Legea administrației publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale,nr.215/2001, republicată cu modificările si
completările ulterioare
HOTĂRĂȘTE:
Art.I Statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vâlcea, aprobat potrivit anexei nr.2 la
Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.127 din 30 septembrie 2013, privind aprobarea organigramei și a statului de
funcții ale Direcției Județene de Evidență, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II Secretarul Județului,prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcției Generale
Administrație Locală, Direcției Generale Economice precum și Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea si
în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotarâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un numar de 31 voturi pentru,0 voturi împotrivă și 0 abțineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.58 din 31 martie2016
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2015 a managementului
domnului Adrian Constantin Roman, la Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2016, la care participă un număr de 31
consilieri judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată sub nr.4577 din 18 martie 2016;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.4578 din 18 martie
2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Raportul evaluării privind managementul pe anul 2015 realizat de managerul Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, domnul
Adrian Constantin Roman nr.3824 din 7 martie 2016, precum şi Procesul – verbal final încheiat cu ocazia finalizării evaluării managementului
cultural la Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, pe anul 2015, realizat de domnul Adrian Constantin Roman nr.3840 din 7 martie 2016;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi art.104, alin.(1), lit.”b”, din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.41, alin.(1) și alin.(2) şi art.42, alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare și cele ale
Ordinului Ministrului Culturii nr.2799/2015, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de
proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al
caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale pe anul 2015 a managementului domnului Adrian Constantin Roman, la
Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea care a obținut media generală 9,50 (nouă50%), respectiv calificativul ”Foarte bine”.
Art.2 Se aprobă contiunarea managementului la Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea de către domnul Adrian Constantin Roman.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice,
Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, precum și domnului Adrian Constantin Roman, 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 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.59 din 31 martie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2015 a managementului doamnei Doina Gănescu,
la Școala Populară de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 31 martie 2016, la care participă un număr de 30
consilieri judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată sub nr.4571 din 18 martie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.4572 din 18 martie
2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Raportul evaluării privind managementul pe anul 2015 realizat de managerul Școlii Populare de Artă și Meserii Râmnicu
Vâlcea, doamna Doina Gănescu înregistrată la nr.3794 din 7 martie 2016 și Procesul-verbal final al evaluării managementului
realizat de managerul Școlii populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea în anul 2015, nr.3829 din 7 martie 2016;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”a” și art.104 alin.(1) lit.”b din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.41 alin.(1), (2) și art.42 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare și cele ale Ordinului Ministrului
Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de
management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de
obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale pe anul 2015 a managementului doamnei Doina Gănescu, la Școala
Populară de Arte și Meserii Râmnicu Valcea care a obținut media generală 9,33 (nouă33%), respectiv calificativul ”Foarte bine”.
Art.2 Se aprobă continuarea managementului la Școala Populară de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea de către doamna Doina Gănescu.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale
Economice, Școlii Populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea și doamnei Doina Gănescu, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 60 din 31 martie 2016
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2015 a managementului
domnului Dumitru Antonie Chelcea, la MEMORIALUL NICOLAE BĂLCESCU
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2016, la care participă un număr de 30
consilieri judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată sub nr.4573 din 18 martie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.4574 din 18 martie
2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Raportul evaluării privind managementul pe anul 2015, realizat de către managerul Memorialului Nicolae
Bălcescu, domnul Dumitru Antonie Chelcea, nr.4495 din 17.03.2016 și Procesul-verbal final al evaluării managementului
realizat de către managerul Memorialului Nicolae Bălcescu în anul 2015, nr.4496 din 17.03.2016;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”a”, 104 alin.(1) lit.”b”, din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.41 alin.(1) și (2), art.42 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare și cele ale Ordinului
Ministrului Culturii nr.2799/2015, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de
management, a Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului - cadru al caietului de
obiective, a modelului - cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale pe anul 2015 a managementului domnului Dumitru Antonie Chelcea, la
Memorialul Nicolae Bălcescu, care a obținut media generală 9,41 (nouă 41%), respectiv calificativul ”Foarte bine”.
Art.2 Se aprobă continuarea managementului la Memorialul Nicolae Bălcescu de către domnul Dumitru Antonie
Chelcea, cu respectarea recomandărilor formulate de către comisia de evaluare prin Raportul de evaluare anuală.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prezenta hotărâre prin Compartimentul Cancelarie, Direcţiei Generale
Economice, Memorialului Nicolae Bălcescu și domnului Dumitru Antonie Chelcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor
ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 61 din 31 martie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2015 a managementului
domnului Remus Grigorescu, la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2016, la care participă un număr de 31
consilieri judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată sub nr.4579 din 18 martie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.4580 din 18 martie
2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Raportul evaluării privind managementul pe anul 2015 realizat de managerul Bibliotecii Judeţene „Antim
Ivireanul” Vâlcea, domnul Adrian Grigorescu, nr.4407 din 16 martie 2016, precum şi Procesul – verbal final al evaluării
managementului realizat de managerul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, nr.4408 din 16 martie 2016;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi art.104, alin.(1), lit.”b”, din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.41, alin.(1) și alin.(2) şi art.42, alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare și cele ale
Ordinului Ministrului Culturii nr.2799/2015, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de
proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al
caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale pe anul 2015 a managementului domnului Remus Grigorescu, la
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea care a obținut media generală 9,00 (nouă), respectiv calificativul ”Foarte bine”.
Art.2 Se aprobă contiunarea managementului la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea de către domnul
Remus Grigorescu, cu recomandările formulate de comisia de evaluare în Raportul de evaluare anuală.
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Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale
Economice, Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, precum și domnului Remus Grigorescu, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar
domnul consilier judeţean Remus Grigorescu nu a participat la vot.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 62 din 31 martie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2015 a managementului
domnului Claudiu Aurel Tulugea la Muzeul Judeţean ”Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2016, la care participă un număr de 31
consilieri judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată sub nr.4575 din 18 martie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.4576 din 18 martie
2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Raportul de evaluare anuală la Muzeul Județean ”Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea nr.4490/17.03.2016, Procesul-verbal
final al evaluării managementului realizat de managerul Muzeului Județean ”Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea în anul 2015,
nr.4491/17.03.2016 și Validarea ponderii criteriilor și subcriteriilor echivalente notelor pentru grila de evaluare anuală a
managementului din anul 2015 la MUZEUL JUDEȚEAN ”AURELIAN SACERDOȚEANU” VÂLCEA nr.4071 din 10 martie 2016;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”a” și art.104 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.41 alin.(1) și (2), art.42 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare și cele ale Ordinului
Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de
management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de
obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale pe anul 2015 a managementului domnului Claudiu Aurel Tulugea la Muzeul
Județean ”Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea care a obținut media generală 9,91 (nouă91%), respectiv calificativul ”Foarte bine”.
Art.2 Se aprobă contiunarea managementului la Muzeul Județean ”Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea de către domnul
Claudiu Aurel Tulugea, cu recomandările formulate de comisia de evaluare în Raportul de evaluare anuală.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice,
Muzeului Județean ”Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea și domnului Claudiu Aurel Tulugea, 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 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 63 din 31 martie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management, a
duratei pentru care se va încheia contractul de management, precum şi numirea managerului
la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2016, la care participă un număr de 31
consilieri judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată sub nr.4503 din 17 martie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.4504 din 17 martie
2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
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Văzând Raportul motivat al concursului de proiecte de management nr.4068/10.03.2016, Procesul-verbal final
nr.4246/15.03.2016 la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea;
Ținând cont de procesul-verbal al comisiei de validare privind constatarea rezultatului votului secret;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”a” și alin.(2) lit. ”e”, art.104 alin.(1) lit.”b” și alin.(3) lit.”c” din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.19 alin.(5), art.20 alin.(4) și alin.(5), art.22 alin.(1) și art.23 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările
ulterioare și cele ale Ordinului Ministrului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a
concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modeluluicadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 (1) Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management la Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea.
(2) Se aprobă Proiectul de management declarat câştigător la concursul de proiecte de management la Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se aprobă durata de 4 ani (2016-2020) pentru care se va încheia contractul de management, conform
recomandărilor comisiei de concurs.
Art. 2 Începând cu data încheierii contractului de management domnul Sabin Lungoci, se numește în funcţia de
manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea.
Art. 3 Se împuternicește domnul Gheorghe Păsat Vicepreşedintele cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean
Vâlcea să negocieze și să încheie Contractul de management cu domnul Sabin Lungoci.
Art. 4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice,
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea și domnului Sabin Lungoci, 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 prevederile art.98 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 64 din 31 martie 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind numirea doamnei Bădele Eugenia în funcţia publică de conducere
de Director executiv al Camerei Agricole Judeţene Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2016, la care participă un număr de
31 consilieri judeţeni din totalul de 31 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
înregistrată sub nr. 4391 din 16 martie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat la nr.4392 din 16
martie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de procesul – verbal al Comisiei de validare privind constatarea rezultatului votului secret;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(2), lit.”e “ şi ale art. 104 alin. (1), lit. “b” coroborate cu alin.(3), lit.’’c’’ din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art., 64 alin. (1) şi art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 140 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 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 Începând cu data de 1 aprilie 2016, doamna Bădele Eugenia se numeşte în funcţia publică de conducere de
Director executiv al Camerei Agricole Judeţene Vâlcea.
Art.2 Pe perioada exercitării funcţei publice de Director executiv al Camerei Agricole Judeţene Vâlcea, doamna Bădele
Eugenia va beneficia de drepturile salariale aferente funcţiei de conducere respective.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Administraţie Locală, Camerei Agricole Judeţene Vâlcea, precum şi doamnei Bădele Eugenia, 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 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 65 din 31 martie 2016
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DISPOZIŢII
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 4059 din10.03.2016, prin care
se propune emiterea unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr.
50/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului , în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
p.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.110 din 11.03.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind modificarea şi completarea Regulamentului intern
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub nr.4109 din 11 martie 2016, prin care
se propune modificarea şi completarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.102, alin.(3), art.103 şi art.104 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.117 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.241, art.242 şi art.243 din Legea nr.53/2003, privind
Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.15/2016, privind modificarea şi
completarea Legii nr.349/2002, pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art.I Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Dispoziţia
Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr.316 din 29 iunie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 5, alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) amenajarea anexelor sociale a locurilor de muncă (vestiar, grupuri sanitare, săli de repaus)”.
2. La articolul 17, alineatele (25) şi (26) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(25) Se interzice complet fumatul în toate spaţiile închise aflate în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, atât pentru
personalul propriu, cât şi pentru cetăţenii care se adresează acestei instituţii.
(26) Marcarea tuturor spaţiilor închise din sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, astfel cum sunt definite la art.2, literele m) şi n) din Legea
nr.15/2016, privind modificarea şi completarea Legii nr.349/2002, pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, se va
face cu indicatoare prin care să se indice «Fumatul interzis» şi folosirea simbolului internaţional, respectiv ţigareta barată de o linie transversală.
3. La articolul 17, după alineatul (26) se introduce un nou alineat, respectiv alineatul (27) cu următorul cuprins:
„(27) Încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art.17, alin.(25) din prezentul Regulament intern, constituie o abatere
disciplinară gravă, care se sancţionează, în condiţiile legii.”
Art.II Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie structurilor
funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Serviciului Public Judeţean de
Pază Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
p.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 114 din 15.03.2016
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 4259 din 15.03.2016, prin care
se propune emiterea unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr.
50/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare,
emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului , în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
p.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.117din 16.03.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind modificarea și completarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.291 din 29 iulie 2014, pentru stabilirea unor măsuri privind accesul la informațiile
de interes public în cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism și Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr.4006 din 15 martie 2016, prin
care se propune modificarea și completarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr.291 din 29 iulie 2014,
pentru stabilirea unor măsuri privind accesul la informațiile de interes public în cadrul Consiliului Județean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.3 și art.5 din Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 106, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIȚIE
Art.I Anexele nr.1 și 2 la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr.291 din 29 iulie 2014, pentru stabilirea
unor măsuri privind accesul la informațiile de interes public în cadrul Consiliului Județean Vâlcea, se modifică și se
înlocuiesc cu Anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.II Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziție, structurilor
funcționale din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
p.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 118 din 17.03.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.4589 din 18.03.2016, prin care
se propune emiterea unei autorizaţii de construire;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) şi art.7, alin (6) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare,
emit următoarea
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DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
p.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.125 din 18.03.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr.4669 din 21.03.2016, prin
care se propune emiterea a două certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
p.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 132 din 23.03.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a patru certificate de urbanism
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr.4953 din 24.03.2016, prin
care se propune emiterea a patru certificate de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emite următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit 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.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.139 din 25.03.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2016, ora 1000
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
În conformitate cu art.94 alin.(1) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
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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 31 martie 2016, ora 10 , care se va
desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii de zi 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.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.142 din25.03.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii a două certificate de urbanism
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr. 4958 din 24.03.2016, prin
care se propune prelungirea valabilităţii a două certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 40 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50 / 1991, republicată, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării
Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 ;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea a două certificate de urbanism prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
p.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 145 din 29.03.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului BUCĂ PETRE-LUCIAN în VLAD
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5012 din 17.03.2016,
prin care se propune admiterea cererii domnului Bucă Petre-Lucian, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său
de familie din Bucă în Vlad, motivând că actualul nume de familie produce ilaritate, fiind asociat cu porecle înjositoare, iar
numele de familie solicitat este ales în mod aleatoriu;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul
prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”a” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare,
cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art.1: Se admite cererea domnului Bucă Petre-Lucian, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.G-ral Ghe.Magheru nr.14,
bl.S3, sc.D, ap.7, judeţul Vâlcea, tată Nicolae şi mamă Carmen, născut în comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea, la data de 13 mai 1985,
CNP 1850513382773, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Bucă în Vlad, urmând să poarte în viitor numele de
familie VLAD şi prenumele PETRE-LUCIAN.
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.
25

Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Direcţia 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.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 149 din 31.03.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familieal doamnei DINCĂ ANCA-MARIA în RADU
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5010 din 15.03.2016,
prin care se propune admiterea cererii doamnei Dincă Anca-Maria, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de
familie din Dincă în Radu, motivând că doreşte să aibă acelaşi nume de familie cu cel al soţului;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în termenul
prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”h” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare,
cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art.1: Se admite cererea doamnei Dincă Anca-Maria, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Regina Maria nr.21,
bl.C12, sc.A, ap.1, judeţul Vâlcea, tată Ion şi mamă Maria, născută în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, la data de 25 septembrie
1985, CNP 2850925384790, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Dincă în Radu, urmând să poarte în viitor
numele de familie RADU şi prenumele ANCA-MARIA.
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.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr.150 din 31.03.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului FRUNZULICĂ IONUŢ - CĂTĂLIN în MATEOIU
Gheorghe Păsat, Vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5013 din 17.03.2016, prin care
se propune admiterea cererii domnului Frunzulică Ionuţ-Cătălin, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din
Frunzulică în Mateoiu, motivând că, după divorţul părinţilor săi, doreşte să poarte un nume de familie comun cu cel al mamei sale;
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
DISPOZIŢIE
Art.1: Se admite cererea domnului Frunzulică Ionuţ-Cătălin, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Ferdinand nr.35,
judeţul Vâlcea, tată Emilian şi mamă Genoveva, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de 8 februarie
1985, CNP 1850208385573, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Frunzulică în Mateoiu, urmând să poarte
în viitor numele de familie MATEOIU şi prenumele IONUŢ-CĂTĂLIN.
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Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Direcţia 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.PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Gheorghe PĂSAT

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 151 din 31.03.2016

ANEXE

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 110 din 11.03.2016

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din Interval: 9 - 9
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
de urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

1

2

3

4

5

6

7

1

Liseanu
Nicolae

Bucureşti judet , Sect. 3, Str.
Postăvarului, Nr. 3C

construire "Anexă
gospodărească pentru
întreţinere şi amenajare
fond forestier"

comuna Voineasa - UP IV
Puru

-

Certificatul de
urbanism nu poate fi
folosit în scopul
solicitat.

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

Anexa la Dispoziţia nr. 117 din 16.03.2016 .

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare de lucrări
conform prevederilor Legii nr.50/1991 republicată
Nr. .... din interval: 10 - 10
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

1

2

3

4

5

1

S.C.Fast Food
Voineasa,
Sat
Intrare în legalitate
Transalpina .R.L. prin Voineasa,
judeţ - Restaurant mobil
împuternicit
Vâlcea,
Str. + spaţii de cazare
Mihăescu Cristian
I.Gh.Duca, Nr.76,
P+2E+M

Comuna
Sat Voineasa,

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
GHEORGHE PASAT
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Voineasa,

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize şi acorduri
pentru autorizaţia de
construire

6

7

-

Certificatul de urbanism nu
poate fi folosit în scopul
solicitat

ANEXA Nr. 1 la Dispoziţia nr. 118 / 17 martie 2016
LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC
PRODUSE ȘI GESTIONATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
1. Hotărârile Consiliului Județean Vâlcea
2. Dispozițiile Președintelui Consiliului Județean Vâlcea
3. Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Județean Vâlcea
4. Procesele verbale ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea
5. Registrele de evidență a hotărârilor Consiliului Județean Vâlcea
6. Registrele de evidență a dispozițiilor Consiliului Județean Vâlcea
7. Rapoarte privind transparența decizională în administrația publică – Legea nr. 52/2003, republicată
8. Rapoarte privind accesul la informațiile de interes public - Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare
9. Rapoarte anuale de activitate ale președintelui, vicepreședinților și consilierilor județeni
10. Registre de evidenţă a cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti
11. Registrul opis de evidenţă a cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti
12. Răspunsuri la procedurile prealabile formulate în temeiul Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare
13. Declarațiile de avere și declarațiile de interese ale Președintelui, vicepreședinților, consilierilor județeni și ale aparatului de specialitate
din cadrul Consiliului Județean Vâlcea
14. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vâlcea
15. Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a Consiliului Județean Vâlcea
16. Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea
17. Regulamentul de organizare și funcționare a instituțiilor din subordinea Consiliului Județean Vâlcea
18. Calendarul piețelor, târgurilor și bâlciurilor ce se desfășoară în județul Vâlcea
19. Structura organizatorică a Consiliului Județean Vâlcea
20. Instituțiile subordonate Consiliului Județean Vâlcea
21. Programul de funcţionare și programul de relații cu publicul
22. Programul de audienţe al conducerii Consiliului Județean Vâlcea: Președinte, Vicepreședinti și Secretar al Județului
23. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituției şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
24. Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de
internet
25. Corespondența Consiliului Județean Vâlcea
26. Petiții și solicitări privind liberul acces la informațiile de interes public
27. Registre de intrare-ieșire corespondență
28. Condici de corespondență
29. Borderouri pentru trimiterea corespondenței
30. Registre de intrare-ieșire petiții
31. Registre audiențe
32. Registrul special cuprinzând solicitările adresate în baza Legii nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare
33. Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea
34. Buletinul informativ al Judeţului Vâlcea
35. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
36. Bugetul propriu al județului Vâlcea
37. Bugetele instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii
38. Bugetul împrumuturilor interne
39. Contul de execuție a bugetului împrumuturilor interne
40. Contul de execuție al bugetului local al județului Vâlcea
41. Bugetul de venituri și cheltuieli
42. Contul anual de execuție bugetară și a situațiilor financiare anuale
43.Listele obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea
44. Programele şi strategiile proprii
45. Proceduri elaborate în cadrul Sistemului de management al calității conform cerințelor SR EN ISO 9001
46. Documente și informații cu privire la implementarea proiectelor cu finanțare externă
47. Rapoarte intermediare și finale cu privire la modul de implementare a proiectelor cu finanțare externă
48. Ghiduri ale solicitantului şi anexe
49. Acorduri de asociere/ parteneriat pentru pregătirea şi implementarea proiectelor
50. Aplicaţii de finanţare şi documente suport
51. Clarificări ale evaluatorilor proiectelor şi răspunsuri la acestea
52. Contracte de finanţare a proiectelor şi anexe, respectiv acte adiţionale şi notificări
53. Manuale de implementare a proiectelor şi anexe, instrucţiuni/ notificări ale autorităţilor de management şi ale organismelor
intermediare
54. Informări de presă, comunicate de presă, anunţuri de presă, prezentări ale proiectelor, pliante, machete ale panourilor temporare/
plăcilor definitive/ bannerelor/ roll-up-urilor/ afişelor şi ale altor materiale de promovare, avize ale materialelor de promovare, discursuri/
punctaje pentru conferinţe de presă
55. Documentaţii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, solicitări de clarificări ale potenţialilor ofertanţi, puncte de vedere ale
proiectanţilor, răspunsuri la solicitările de clarificări ale potențialilor ofertanţi, procese verbale de evaluare a ofertelor, rapoarte ale
procedurilor, dosare ale achizițiilor publice, contracte de achiziţie publică de prestare de servicii/ furnizare de bunuri/ execuţie de lucrări,
anexe ale acestora şi acte adiţionale la acestea
56. Ordine de începere a prestării serviciilor/ livrării bunurilor/ execuţiei lucrărilor, procese verbale de predare a amplasamentelor,
corespondenţă cu prestatorii serviciilor/ furnizorii bunurilor/ executanţii lucrărilor, minute ale şedinţelor de progres, corespondenţă cu
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autorităţile şi instituțiile avizatoare şi/ sau cu atribuţii în domeniul verificării calităţii lucrărilor, situaţii de lucrări, procese verbale de recepţie
parţială, procese verbale de recepţie finală, procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, facturi, documente privind plăţile
efectuate etc.
57. Cereri de plată, cereri de rambursare şi documente suport, notificări privind autorizarea/ avizarea cererilor de plată/ rambursare
58. Dispoziţii privind Unităţile de Management (UMP)/ Unităţile de Implementare (UIP)/ echipele de implementare ale proiectelor, fişe de
post ale membrilor UMP/ UIP/ echipelor de implementare a proiectelor
59. Proceduri de management al riscurilor şi formulare de risc pentru proiectele majore
60. Proceduri de lucru pentru proiectele majore cu finanţare nerambursabilă
61. Rapoarte tehnice de progres, rapoarte ale vizitelor de monitorizare, raportări către autorităţile de management şi organismele
intermediare etc.
62. Rapoarte lunare privind activităţile realizate în cadrul proiectelor, pontaje lunare şi situaţii privind nr. de ore lucrate în cadrul proiectelor
documente privind asigurarea sustenabilităţii proiectelor
63. Documente constitutive ale organizaţiilor din care face parte judeţul Vâlcea
64. Documente privind aderarea judeţului Vâlcea la organizaţii naţionale şi internaţionale
65. Acorduri de asociere/ parteneriate pentru diferite acţiuni/ activităţi şi documente suport
66. Corespondenţă cu instituţii, autorităţi publice, companii, organizaţii neguvernamentale şi persoane fizice privind organizarea/
participarea la conferinţe, seminarii, acţiuni comune, etc.
67. Organigrama Consiliului Județean Vâlcea și a instituțiilor subordonate
68. Statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea și a instituțiilor din subordinea acestuia
69. Dosarul profesional al funcționarilor publici și dosarul personal al salariaților Consiliului Județean Vâlcea
70. Rapoarte anuale de evaluare a performanţelor profesionale individuale și stabilirea calificativelor anuale pentru funcționarii publici
71. Planul anual de formare profesională
72. Documente privind recrutarea, promovarea și cariera funcționarilor publici
73. Proceduri operaţionale elaborate în cadrul sistemului de control intern/ managerial din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea
74. Planul multianual de audit
75. Planul anual de audit
76. Raportul anual privind activitate de audit public intern
77. Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern
78. Programul misiunii de audit public intern
79. Programul de asigurare și îmbunătățire a calității de audit public intern
80. Proiectul raportului de audit public intern
81. Raport de audit public intern
82. Raport de audit public intern ad-hoc
83. Raport de audit public privind activitatea de consiliere
84. Carta auditului intern
85. Serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Vâlcea
86. Dosarul serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Vâlcea cuprinde:
- Regulamentul de organizare pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Vâlcea;
- Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Vâlcea;
- Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Vâlcea;
- Hotărârile de atribuire a licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate;
- Şedințele de licitație publică organizate de Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională București (CNMSI-SEAT);
- Referatele întocmite de comisia paritară, în urma declarării operatorilor de transport câștigători ai licitațiilor electronice organizate la
nivel național, în cadrul unei ședințe de atribuire, în vederea formulării propunerilor către Consiliul Județean Vâlcea, pentru atribuirea
licențelor de traseu pe traseele licitate;
- Listele traseelor județene din programul de transport județean de persoane prin curse regulate, în județul Vâlcea atribuite operatorilor
de transport rutier prin licitație electronică la nivel național, în ședințele de atribuire electronică;
- Listele traseelor rămase neatribuite/nesolicitate sau pentru care există renunţări din programul de transport judeţean de persoane prin
curse regulate, în judeţul Vâlcea;
- Calendarul privind atribuirea traseelor judeţene din programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vâlcea,
pentru şedinţele de atribuire electronică;
- Regulamentul de funcționare a Comisiei paritare în vederea formulării propunerilor de atribuire a serviciului de transport de persoane
prin curse regulate și atribuire a licențelor de traseu.
87. Serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, în județul Vâlcea
88. Dosarul serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, în județul Vâlcea cuprinde:
- Regulamentul de organizare pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Vâlcea;
- Hotărârile privind stabilirea sau actualizarea tarifelor pentru eliberarea licențelor de transport în vederea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale, în județul Vâlcea;
- Dosarele solicitanților cu documentațiile acestora pentru analiză și supunere spre aprobare în ședință de consiliu;
- Hotărârile de atribuire a licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
- Documentele justificative pentru achitarea tarifului pentru eliberarea licențelor de traseu;
- Copii ale licențelor de traseu eliberate de instituție și a caietului de sarcini aferente acesteia.
89. Lista certificatelor de urbanism
90. Lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare
91. Lista avizelor Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului
92. Planul de amenajare a teritoriului judeţean Vâlcea în sistem informational geografic
93. Adresele de e-mail pentru corespondenţă cu autorităţi publice, instituţii publice şi unităţile subordinate Consiliului Judeţean Vâlcea
94. Caiete de sarcini privind achiziţiile de hardware sau software din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea
95. Programul anual al achiziţiilor publice
96. Dosarul achiziţiei publice care cuprinde:
- Nota privind determinarea valorii estimate, nota justificativă, cerinţe minime de calificare referitoare la situaţia economică şi financiară ori la
capacitatea tehnica şi/sau profesională, nota justificativă privind stabilirea ponderii factorilor de evaluare;
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- Anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul;
- Anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare şi/sau, după caz, invitaţia de participare;
- Erata, dacă este cazul;
- Documentaţia de atribuire (fișa de date, caiete de sarcini, tema de proiectare, după caz, modele formulare, model contract);
- Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau
licitaţia restrânsă;
- Nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;
- Procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi procesele -verbale ale şedinţelor de evaluare;
- Formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire;
- Solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă;
- Raportul procedurii de atribuire;
- Dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;
- Contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate;
- Anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare;
- Contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, dacă este cazul, însoţite de deciziile motivate pronunţate de Consiliul Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor;
- Documentele referitoare la funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie
publică, dacă este cazul;
- Documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant.
97. Ofertele însoţite de documentele de calificare şi selecţie
98. Contractele încheiate în urma unor achiziţii directe de produse, servicii sau lucrări
99. Situaţia trimestrială şi anuală privind contractele atribuite în trimestrul şi anul anterior de către Consiliul Judeţean Vâlcea
100. Raport anual privind contractele atribuite în anul anterior care se transmite către Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice
101. Contractele de management ale instituțiilor publice de cultură și de sănătate
102. Documentația (referate de necesitate, caiet de obiective, regulament) aferentă pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de
management la instituțiile publice de cultură
103. Documentația (referate de necesitate, regulament, modelul de raport de activitate) aferentă pentru organizarea și desfășurarea evaluării
anuale și a celor finale a performanțelor manageriale ale conducătorilor instituțiilor publice de cultură
104. Informări trimestriale rezultând din monitorizarea instituțiilor publice de cultură
105. Documentația aferentă obiectivelor de investiții (studii de fezabilitate, liste de investiții, acorduri prealabile, proiecte tehnice, avize
documentații tehnice, antemăsurători, devize)
106. Rapoarte de evaluare bunuri imobile (liste de inventar, procese verbale de predare primire, procese verbale de recepție, note de
constatare, centralizatoare, situații de lucrări)
107. Fișe de instruire SSM și PSI
p. PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe Păsat
ANEXA NR. 2 la Dispoziţia nr. 118 / 17.03.2016
LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC
1. Hotărârile Consiliului Județean Vâlcea
2. Dispozițiile Președintelui Consiliului Județean Vâlcea
3. Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Județean Vâlcea
4. Procesele verbale ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea
5. Registrele de evidență a hotărârilor Consiliului Județean Vâlcea
6. Registrele de evidență a dispozițiilor Consiliului Județean Vâlcea
7. Rapoarte privind transparența decizională în administrația publică – Legea nr. 52/2003, republicată
8. Rapoarte privind accesul la informațiile de interes public - Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare
9. Rapoarte anuale de activitate ale președintelui, vicepreședinților și consilierilor județeni
10. Registre de evidenţă a cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti
11. Registrul opis de evidenţă a cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti
12. Răspunsuri la procedurile prealabile formulate în temeiul Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare
13. Declarațiile de avere și declarațiile de interese ale Președintelui, vicepreședinților, consilierilor județeni și ale aparatului de specialitate
din cadrul Consiliului Județean Vâlcea
14. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vâlcea
15. Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a Consiliului Județean Vâlcea
16. Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea
17. Regulamentul de organizare și funcționare a instituțiilor din subordinea Consiliului Județean Vâlcea
18. Calendarul piețelor, târgurilor și bâlciurilor ce se desfășoară în județul Vâlcea
19. Structura organizatorică a Consiliului Județean Vâlcea
20. Instituțiile subordonate Consiliului Județean Vâlcea
21. Programul de funcţionare și programul de relații cu publicul
22. Programul de audienţe al conducerii Consiliului Județean Vâlcea: Președinte, Vicepreședinti și Secretar al Județului
23. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituției şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
24. Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet
25. Corespondența Consiliului Județean Vâlcea
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26. Petiții și solicitări privind liberul acces la informațiile de interes public
27. Registre de intrare-ieșire corespondență
28. Condici de corespondență
29. Borderouri pentru trimiterea corespondenței
30. Registre de intrare-ieșire petiții
31. Registre audiențe
32. Registrul special cuprinzând solicitările adresate în baza Legii nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare
33. Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea
34. Buletinul informativ al Judeţului Vâlcea
35. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
36. Bugetul propriu al județului Vâlcea
37. Bugetele instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii
38. Bugetul împrumuturilor interne
39. Contul de execuție a bugetului împrumuturilor interne
40. Contul de execuție al bugetului local al județului Vâlcea
41. Bugetul de venituri și cheltuieli
42. Contul anual de execuție bugetară și a situațiilor financiare anuale
43. Listele obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea
44. Programele şi strategiile proprii
45. Proceduri elaborate în cadrul Sistemului de management al calității conform cerințelor SR EN ISO 9001
46. Documente și informații cu privire la implementarea proiectelor cu finanțare externă
47. Rapoarte intermediare și finale cu privire la modul de implementare a proiectelor cu finanțare externă
48. Ghiduri ale solicitantului şi anexe
49. Acorduri de asociere/ parteneriat pentru pregătirea şi implementarea proiectelor
50. Aplicaţii de finanţare şi documente suport
51. Clarificări ale evaluatorilor proiectelor şi răspunsuri la acestea
52. Contracte de finanţare a proiectelor şi anexe, respectiv acte adiţionale şi notificări
53. Manuale de implementare a proiectelor şi anexe, instrucţiuni/ notificări ale autorităţilor de management şi ale organismelor intermediare
54. Informări de presă, comunicate de presă, anunţuri de presă, prezentări ale proiectelor, pliante, machete ale panourilor temporare/
plăcilor definitive/ bannerelor/ roll-up-urilor/ afişelor şi ale altor materiale de promovare, avize ale materialelor de promovare, discursuri/
punctaje pentru conferinţe de presă
55. Documentaţii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, solicitări de clarificări ale potenţialilor ofertanţi, puncte de vedere ale
proiectanţilor, răspunsuri la solicitările de clarificări ale potențialilor ofertanţi, procese verbale de evaluare a ofertelor, rapoarte ale
procedurilor, dosare ale achizițiilor publice, contracte de achiziţie publică de prestare de servicii/ furnizare de bunuri/ execuţie de lucrări,
anexe ale acestora şi acte adiţionale la acestea
56. Ordine de începere a prestării serviciilor/ livrării bunurilor/ execuţiei lucrărilor, procese verbale de predare a amplasamentelor, corespondenţă
cu prestatorii serviciilor/ furnizorii bunurilor/ executanţii lucrărilor, minute ale şedinţelor de progres, corespondenţă cu autorităţile şi instituțiile
avizatoare şi/ sau cu atribuţii în domeniul verificării calităţii lucrărilor, situaţii de lucrări, procese verbale de recepţie parţială, procese verbale de
recepţie finală, procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, facturi, documente privind plăţile efectuate etc.
57. Cereri de plată, cereri de rambursare şi documente suport, notificări privind autorizarea/ avizarea cererilor de plată/ rambursare
58. Dispoziţii privind Unităţile de Management (UMP)/ Unităţile de Implementare (UIP)/ echipele de implementare ale proiectelor, fişe de
post ale membrilor UMP/ UIP/ echipelor de implementare a proiectelor
59. Proceduri de management al riscurilor şi formulare de risc pentru proiectele majore
60. Proceduri de lucru pentru proiectele majore cu finanţare nerambursabilă
61. Rapoarte tehnice de progres, rapoarte ale vizitelor de monitorizare, raportări către autorităţile de management şi organismele intermediare etc.
62. Rapoarte lunare privind activităţile realizate în cadrul proiectelor, pontaje lunare şi situaţii privind nr. de ore lucrate în cadrul proiectelor
documente privind asigurarea sustenabilităţii proiectelor
63. Documente constitutive ale organizaţiilor din care face parte judeţul Vâlcea
64. Documente privind aderarea judeţului Vâlcea la organizaţii naţionale şi internaţionale
65. Acorduri de asociere/ parteneriate pentru diferite acţiuni/ activităţi şi documente suport
66. Corespondenţă cu instituţii, autorităţi publice, companii, organizaţii neguvernamentale şi persoane fizice privind organizarea/
participarea la conferinţe, seminarii, acţiuni comune, etc.
67. Organigrama Consiliului Județean Vâlcea și a instituțiilor subordonate
68. Rapoarte anuale de evaluare a performanţelor profesionale individuale și stabilirea calificativelor anuale pentru funcționarii publici
69. Planul anual de formare profesională
70. Proceduri operaţionale elaborate în cadrul sistemului de control intern/ managerial din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea
71. Planul multianual de audit
72. Planul anual de audit
73. Raportul anual privind activitatea de audit public intern
74. Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern
75. Programul misiunii de audit public intern
76. Programul de asigurare și îmbunătățire a calității de audit public intern
77. Proiectul raportului de audit public intern
78. Raport de audit public intern
79. Raport de audit public intern ad-hoc
80. Raport de audit public privind activitatea de consiliere
81. Carta auditului intern
82. Serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Vâlcea
83. Dosarul serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Vâlcea cuprinde:
- Regulamentul de organizare pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Vâlcea;
- Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Vâlcea;
- Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Vâlcea;

31

- Hotărârile de atribuire a licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate;
- Şedințele de licitație publică organizate de Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională București(CNMSI-SEAT);
- Referatele întocmite de comisia paritară, în urma declarării operatorilor de transport câștigători ai licitațiilor electronice organizate la
nivel național, în cadrul unei ședințe de atribuire, în vederea formulării propunerilor către Consiliul Județean Vâlcea, pentru atribuirea
licențelor de traseu pe traseele licitate;
- Listele traseelor județene din programul de transport județean de persoane prin curse regulate, în județul Vâlcea atribuite operatorilor
de transport rutier prin licitație electronică la nivel național, în ședințele de atribuire electronică;
- Listele traseelor rămase neatribuite/nesolicitate sau pentru care există renunţări din programul de transport judeţean de persoane prin
curse regulate, în judeţul Vâlcea;
- Calendarul privind atribuirea traseelor judeţene din programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vâlcea,
pentru şedinţele de atribuire electronică;
- Regulamentul de funcționare a Comisiei paritare în vederea formulării propunerilor de atribuire a serviciului de transport de persoane
prin curse regulate și atribuire a licențelor de traseu.
84. Serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, în județul Vâlcea
85. Dosarul serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, în județul Vâlcea cuprinde:
- Regulamentul de organizare pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Vâlcea;
- Hotărârile privind stabilirea sau actualizarea tarifelor pentru eliberarea licențelor de transport în vederea transportului public de persoane
prin curse regulate speciale, în județul Vâlcea;
- Dosarele solicitanților cu documentațiile acestora pentru analiză și supunere spre aprobare în ședință de consiliu;
- Hotărârile de atribuire a licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
- Documentele justificative pentru achitarea tarifului pentru eliberarea licențelor de traseu;
- Copii ale licențelor de traseu eliberate de instituție și a caietului de sarcini aferente acesteia.
86. Lista certificatelor de urbanism
87. Lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare
88. Lista avizelor Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului
89. Planul de amenajare a teritoriului judeţean Vâlcea în sistem informational geografic
90. Adresele de e-mail pentru corespondenţă cu autorităţi publice, instituţii publice şi unităţile subordinate Consiliului Judeţean Vâlcea
91. Caiete de sarcini privind achiziţiile de hardware sau software din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea
92. Programul anual al achiziţiilor publice
93. Dosarul achiziţiei publice care cuprinde:
- Nota privind determinarea valorii estimate, nota justificativă, cerinţe minime de calificare referitoare la situaţia economică şi financiară ori la
capacitatea tehnica şi/sau profesională, nota justificativă privind stabilirea ponderii factorilor de evaluare;
- Anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul;
- Anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare şi/sau, după caz, invitaţia de participare;
- Erata, dacă este cazul;
- Documentaţia de atribuire (fișa de date, caiete de sarcini, tema de proiectare, după caz, modele formulare, model contract);
- Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă;
- Nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;
- Procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi procesele -verbale ale şedinţelor de evaluare;
- Formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire;
- Solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă;
- Raportul procedurii de atribuire;
- Dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;
- Contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate;
- Anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare;
- Contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, dacă este cazul, însoţite de deciziile motivate pronunţate de Consiliul Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor;
- Documentele referitoare la funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie
publică, dacă este cazul;
- Documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant.
94. Ofertele însoţite de documentele de calificare şi selecţie
95. Contractele încheiate în urma unor achiziţii directe de produse, servicii sau lucrări
96. Situaţia trimestrială şi anuală privind contractele atribuite în trimestrul şi anul anterior de către Consiliul Judeţean Vâlcea
97. Raport anual privind contractele atribuite în anul anterior care se transmite către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice
98. Contractele de management ale instituțiilor publice de cultură și de sănătate
99. Documentația (referate de necesitate, caiet de obiective, regulament) aferentă pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de
management la instituțiile publice de cultură
100. Documentația (referate de necesitate, regulament, modelul de raport de activitate) aferentă pentru organizarea și desfășurarea evaluării
anuale și a celor finale a performanțelor manageriale ale conducătorilor instituțiilor publice de cultură
101. Informări trimestriale rezultând din monitorizarea instituțiilor publice de cultură
102. Documentația aferentă obiectivelor de investiții (studii de fezabilitate, liste de investiții, acorduri prealabile, proiecte tehnice, avize
documentații tehnice, antemăsurători, devize)
103. Rapoarte de evaluare bunuri imobile (liste de inventar, procese verbale de predare primire, procese verbale de recepţie, note de
constatare, centralizatoare, situații de lucrări)
104. Fișe de instruire SSM și PSI
p. PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe Păsat
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 125 din 18.03.2016

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din interval: 6 - 6
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată
execuție

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Comuna OTEŞANI,
(prin primar Oprişor
Mircea)

Oteşani judet
Vâlcea

Continuare lucrări la obiectivul 2.241.704,73
"Pietruire şi asfaltare D.C. 116
Cîrstăneşti - Oteşani" (lucrări
începute în baza Autorizaţiei de
Construire nr.49 din 01.11. 2012)

comuna Oteşani, Sat
Cîrstăneşti şi Oteşani

24 luni

p.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 132 din 23.03.2016

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrăriconform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din interval: 11 - 12
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

1

2

3

4

5

1

S.C.ORANGE
ROMANIA
S.A.

Bucureşti judet , Str.
Lascăr Catargiu, Nr. 4753

Amplasare staţie comuna Runcu
fixă emisierecepţie telefonie
mobilă GSM

2

Predescu Stani
Teodora,

Râmnicu Vâlcea judet
Vâlcea, Str. Calea lui
Traian, Nr. 144

,,Construire
anexă
gospodărească
pentru
exploataţie
agricolă''

Valabilitate Avize și acorduri
certificate pt. autorizația
urbanism de construire
6

comuna Bărbăteşti

7

12 luni

Alimentare cu energie electrică ; Sănătatea
populației ; Protecția mediului; - Aviz Stat Major
General M. Ap. N. - Aviz Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea pentru scoaterea
terenului din circuitul agricol. - Aviz Autoritatea
Aeronautica Civila Română - Aviz Inspectoratul
General pentru Comunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei - Aviz administrator drum de acces Referat verificator proiect conform Legii
nr.10/1995 - Studiu geotehnic - Plan de situaţie şi
plan de încadrare în zona întocmite conform Legii
nr. 50/1991, pe suport topografic, vizate de Oficiul
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

12 luni

Sănătatea populației; Protecția mediului; - Aviz
O.C.P.I. şi Decizia D.A.D.R. pentru scoaterea
terenului din circuitul agricol; - Aviz
administrator drum de acces -Aviz CEZ
Distribuţie pentru varianta de racordare la
reţeaua stradală de alimentare cu energie
electrică - Referat verificator proiect conform
Legii nr. 10/1995 - Studiu geotehnic - Plan de
încadrare în zonă şi plan de situaţie, întocmite
conform Legii nr. 50/1991, pe suport topografic,
vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea

p.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr.139 din 25.03.2016

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din interval: 13 - 16
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pt. autorizația
de construire

1

2

3

4

5

6

7

1

S.C. CEZ Distribuţie
S.A.- Serviciul
Managementul
Activelor şi
Dezvoltare

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

Alimentare cu energie electrică comuna Vaideeni, Sat
grajd animale Handolescu Vaideeni
Alexandru, comuna Vaideeni,
judeţul Vâlcea, introducere stâlp
în ax.
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12 luni

Alimentare cu energie electrică;
Protecția mediului; Acord
proprietar
teren;
Referat
verificator proiect conform
prevederilor Legii nr. 10/1995;

Plan de încadrare în zonă şi plan
de situaţie, întocmite conform
Legii nr. 50/1991, pe suport
topografic, vizate de Oficiul de
Cadastru
şi
Publicitate
Imobiliară Vâlcea;
2

Handolescu
Alexandru

Vaideeni, Sat
Vaideeni judet
Vâlcea

Alimentare cu energie comuna Vaideeni, Sat
electrică grajd animale Vaideeni
Handolescu
Alexandru,
comuna Vaideeni, judeţul
Vâlcea.

3

S.N.T.G.N.
TRANSGAZ S.A.
prin S.C. TEAM OIL
S.R.L. Ploieşti

Mediaş judet Sibiu,
Punerea în siguranţă
C.P. 551130, Str. P-ţa conductă racord PM
C.I. Motaş, Nr. 1
Mădulari, zona Mădulari.

4

S.C.OMV PETROM
S.A. (prin S.C. IKEN
Construct
Management SRL)

Bucureşti judet , Str.
Coralilor, Nr. 22

''Lucrări de desfiinţare,
remediere şi reabilitare
amplasament şi drum de
acces aferent sondei 24
Galicea, judeţul Vâlcea''

12 luni

Alimentare cu energie electrică;
Protecția mediului
-Referat
verificator proiect conform
prevederilor Legii nr. 10/1995; Plan de încadrare în zonă şi plan de
situaţie, întocmite conform Legii nr.
50/1991, pe suport topografic,
vizate de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea;

comuna Guşoeni, Sat
Dealu Mare

12 luni

Protecția mediului; - Aviz Direcţia
Silvică Vâlcea; - Aviz Garda
Forestieră Râmnicu Vâlcea; Aviz Administrator reţea electrică
20 kv, dacă lucrările se realizează
în zona de siguranţă sau de
protecţie a acesteia; -Aviz
Administrator conductă O.M.V.
Petrom S.A., dacă lucrările se
realizează în zona de siguranţă sau
de protecţie a acesteia; -Aviz
O.C.P.I. şi Decizia D.A.D.R.
pentru scoaterea terenului din
circuitul agricol, dacă la realizarea
lucrărilor se se afectează terenuri
agricole; - Acorduri proprietari
teren, potrivit prevederilor legale,
pentru realizarea lucrărilor, dacă se
afectează proprietăţi private; Studiu geotehnic verificat la
cerinţa Af; - Referat verificator
conform prevederilor legale:
Legea
nr.10/1995;
Legea
nr.123/2012. - Plan de încadrare în
zona şi plan de situaţie, întocmite
conform Legii nr. 50/1991, pe
suport topografic cadastral cu
evidenţierea proprietarilor de teren,
vizate de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea.

comuna Stoileşti

12 luni

Protecția mediului; - Aviz
administrator drum de acces la
obiectiv - Plan de situaţie şi plan de
încadrare în teritoriu întocmite pe
suport topografic, vizate de Oficiul
Judeţean de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
GHEORGHE PASAT
Anexă la dispoziţia nr. 142 din 25.03.2016
ORDINEA DE ZI
00
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,din data de 31 martie 2016, ora 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 29 februarie 2016.
Informare privind activitatea desfăşurată de Vicepreşedintele cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Gheorghe
Păsat, de la ultima şedinţă ordinară şi până în prezent.
Proiect hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea,
finanţate parţial sau integral din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetului Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, precum şi a Programului
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2016.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2016, al Societăţii Parc Ind Vâlcea S. A.
Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Vâlcea, pentru anul 2015 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Serviciul de Salubrizare a Localităţilor în judeţul Vâlcea.
Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Vâlcea, pentru anul 2016 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 18 din 26 februarie 2010 privind
înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare.
Proiect hotărâre privind stabilirea contribuţiei lunare datorate de persoanele internate sau susţinătorii legali, după caz, Centrului de
Asistenţă Medico-Socială Lădeşti, în anul 2016.
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.234 din 27 noiembrie 2015.
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10. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, a unor bunuri care aparţin
domeniului privat al judeţului Vâlcea.
11. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Centrului Militar Judeţean Vâlcea a unor autovehicule care aparţin domeniului privat al judeţului Vâlcea.
12. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul public al judeţului Vâlcea.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza "Studiu de fezabilitate", pentru obiectivul de investiţii
"Încălzire centrală pavilion central şi pavilion administrativ – Centrul de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti.”
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza " proiect tehnic", pentru lucrarea „ Lucrări de punere în
siguranţă a DJ 677 A Creţeni – Pesceana – Sirineasa, Km 18+300, comuna Glăvile, judeţul Vâlcea”.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza " proiect tehnic ", pentru lucrarea „Variantă provizorie de
circulaţie pe DJ 678 E, limită judeţul Argeş- Cireşu-limită judeţul Olt, km 10+500, judeţul Vâlcea.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza " proiect tehnic ", pentru lucrarea „Refacere platformă drum
şi ziduri de sprijin pe DJ 703M Perişani- Cornet, km 0+400, judeţul Vâlcea.”
17. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „APA VÂLCEA” să aprobe modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti.
21. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 127 din 30 septembrie 2013 privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea.
22. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 161 din 30 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare.
23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 158 din 30 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2015 a managementului domnului Adrian Constantin Roman la
Teatrul “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2015 a managementului doamnei Doina Gănescu la Şcoala
Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2015 a managementului domnului Dumitru Antonie Chelcea la
Memorialul “Nicolae Bălcescu”.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2015 a managementului domnului Remus Grigorescu la
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2015 a managementului domnului Claudiu Aurel Tulugea la
Muzeul Judeţean ”Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management, a duratei
pentru care se va încheia contractul de management, precum şi numirea managerului la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea.
30. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Bădele Eugenia în funcţia publică de conducere de Director executiv al Camerei Agricole Judeţene Vâlcea.
31. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea.
32. Diverse.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe PĂSAT

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr.145 din 29.03.2016

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism emise, a căror valabilitateurmează a se prelungi
Nr. .... din interval: 22 din 2014; 15 din 2015
Nr.
crt.
1

Nr. CU
Data
eliberării
2

Solicitant

Denumirea lucrării

3

Localitatea

Durata de
prelungire

4

5

6

1.

22
01.04.2014

Comuna Nicolae Bălcescu prin
Oprea Constantin în calitate de
primar,

Extindere reţea apă şi canalizare în comuna
Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea.

comuna Nicolae Bălcescu, Sat
Valea Bălcească, Linia Hanului,
Şerbăneasa, Valea Viei şi Pleşoiu

12 luni

2.

15
10.04.2015

S.C. OMV PETROM S.A. –
Zona de Producţie II Oltenia

Conductă de amestec sonda 23 Văleni,
tronson II (punct cuplare - claviatură)

Comuna Zătreni
Comuna Livezi

12 luni

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
GHEORGHE PĂSAT
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