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HOTĂRÂRI

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 Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea,
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 14 noiembrie 2016, la care
participă un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.16438 din 31 octombrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.16439
din 31 octombrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.19, alin.(2) din Legea
nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. (1) Se rectifică Bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2016, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 29 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit
anexelor nr.1 şi 2.
(2) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2016, privind rectificarea bugetului
propriu al judeţului Vâlcea, potrivit alin.(1) este prevăzută în anexele nr. 2.1 - 2.5.
Art.2 (1) Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul
local, ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2016, potrivit anexei nr.3.
(2) Se rectifică Lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii cu finanţare parţială sau
integrală de la bugetul local, ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2016, potrivit anexei nr.3.a.
Art.3 Se rectifică Bugetul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Vâlcea, potrivit anexelor nr.4 şi 4.1.
Art.4 Se rectifică Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul
2016, potrivit anexelor nr.5, 5.1 – 5.10.
Art.5 Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.5, 3, 3a, 4, 4.1, 5, 5.1 – 5.10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 79 din 14.11.2016
NOTĂ: Anexele nr. 1, 2, 2.1 – 2.5, 3, 3a, 4, 4.1, 5, 5.1 – 5.10 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 rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri
şi Poduri Vâlcea, pe anul 2016 şi estimarea principalilor indicatori economico – financiari
pe anii 2017 şi 2018
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 14 noiembrie 2016 la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.16522 din 1 noiembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.16523 din 1 noiembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, nr.3331 din 28 octombrie
2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.16420 din 28 octombrie 2016;
În conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015, a bugetului de stat pe anul 2016, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.4, alin.(1), lit.”a” din Ordonanţa 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, 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,
precum şi cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă
a întreprinderilor 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 aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.26 din 29
februarie 2016 şi estimarea principalilor indicatori economico – financiari pe anii 2017 şi 2018, potrivit
anexelor nr.1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, Consiliului de
administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, precum şi Şefului Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea dispoziţiilor art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu cele
ale art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 80 din 14.11.2016
NOTĂ: Anexele nr. 1– 5 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea
hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al judeţului Vâlcea,
a Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Bugetului
împrumuturilor interne, la data de 30 septembrie 2016
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 14 noiembrie 2016 la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.15629 din 25 octombrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.15630
din 25 octombrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) şi alin.(13) din Legea nr.273/2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Ordinului Ministrului Administraţiei şi
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Internelor şi Ministrului Finanţelor Publice, nr.244/2651/2010, pentru aprobarea metodologiilor de aplicare
1
1
a prevederilor art.14, alin.(7), ale art.57, alin.(2 ) şi ale art.76 , alin.(1) lit. e) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă execuţia Bugetului propriu al judeţului Vâlcea la data de 30 septembrie 2016, potrivit
anexei nr.1.
Art.2 Se aprobă execuţia Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii
la data de 30 septembrie 2016, potrivit anexei nr.2.
Art.3 Se aprobă execuţia Bugetului împrumuturilor interne la data de 30 septembrie 2016, potrivit
anexei nr.3.
Art.4 Se aprobă situaţia indicatorilor privind execuţia Bugetului propriu al judeţului Vâlcea la data de
30 septembrie 2016, potrivit anexei A.
Art.5 Anexele nr.1, 2, 3 şi A fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice, precum şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu
cele ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 81 din 14.11.2016
NOTĂ: Anexele nr. 1, 2, 3 şi A pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte,
secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a unei sume
pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale
integraţi în învăţământul de masă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.423/2016
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 14 noiembrie 2016, la care
participă un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.16365 din 27 octombrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.16366
din 27 octombrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.423/2016, privind repartizarea pe judeţe a
sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale
speciale integraţi în învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor
de învăţământ de masă, pentru anul 2016 şi ale art.129, alin.(1) din Legea nr.272/2004, privind protecţia
şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se repartizează pe unităţi administrativ – teritoriale suma pentru finanţarea drepturilor
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr.423/2016, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Unităţile administrativ-teritoriale cărora li se repartizează suma, pot contribui cu sume din
veniturile proprii ale acestora sau din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale, la finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi
în învăţământul de masă.
Art.3 Unităţile administrativ-teritoriale vor restitui bugetului propriu al judeţelui Vâlcea sumele
repartizate şi rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar.
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Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 82 din 14.11.2016
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 modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.
103/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului
Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 14 noiembrie 2016, la care
participă un număr de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.16681 din 3 noiembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.16682 din 3 noiembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”c” și art.123 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) şi
ale art.6, alin.(1) şi alin.(2) din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art.3 alin. (3) din anexa la Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare și cele ale art. 554 alin.(1), art.867 și 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 și completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.I Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103/1999 privind
însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, potrivit anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II Se declară de interes public judeţean bunurile imobile realizate în cadrul proiectului “Reabilitare
şi modernizare DJ 648 Ioneşti – Olanu – limita judeţului Olt, km 0+000 – 8+900 şi construcţie două poduri
din beton armat, judeţ Vâlcea” finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 –
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul de intervenţie 2.1 – Reabilitarea şi
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de
centură, prevăzute în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103/1999 privind însuşirea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, se
completează în mod corespunzător cu bunurile prevăzute la art.II.
Art.IV Se dau în administrare Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea bunurile
prevăzute la art.II la prezenta hotărâre.
Art.V (1) Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea va folosi bunurile date în
administrare, cu respectarea următoarelor condiţii:
1. Să păstreze destinaţia iniţială a acestora;
2. Să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi de permanenţă a bunurilor care fac
obiectul dării în administrare;
3. Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor (materiale cu regim special, condiţii de
siguranţă în exploatare, protecţia mediului, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului);
4. Să efectueze la timp lucrările de întreţinere şi reparaţii, în conformitate cu documentaţia tehnică
aferentă bunurilor;
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5. La proiectarea, respectiv la executarea lucrărilor de orice natură care se realizează la aceste
bunuri, precum şi la recepţionarea acestora, să respecte prescripţiile, normativele tehnice şi
reglementările în vigoare;
6. Efectuarea lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente se face doar cu acordul proprietarului;
7. La data încetării dreptului de administrare, Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri
Vâlcea este obligată să restituie bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri, în deplină proprietate, libere
de orice sarcini, precum şi toate documentaţiile tehnice referitoare la acestea;
8. Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea este răspunzătoare de eventualele
daune produse prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezenta hotărâre.
(2) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească şi să dispună de aceste bunuri
în condiţiile actului de transmitere în administrare.
(3) Dreptul de administrare va putea fi revocat în următoarele situaţii :
1. Când titularul dreptului de administrare nu respectă una din condiţiile impuse prin actul de
transmitere;
2. Renunţarea administratorului la bunurile date în administrare;
3. În cazul în care interesul public o impune.
4. Dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunurilor date în administrare;
5. Alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a se aduce atingere cauzelor şi condiţiilor
reglementate de lege.
(4) Apărarea în justiţie a dreptului de administrare a bunurilor, revine Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea.
Art.VI Predarea-preluarea bunurilor care fac obiectul dării în administrare, se va face în termen de 30
zile, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Regia Autonomă
Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea.
Art.VII Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale Economice, precum și Regiei Autonome Județene de Drumuri și
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 și completările
ulterioare, cu un nr. de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 83 din 14.11.2016
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
H O TĂ R Â R E
privind transformarea unei funcţii publice vacante de consilier juridic, clasa I, gradul
profesional superior, din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Vâlcea, în funcţia publică de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal
Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 14 noiembrie 2016, la care
participă un număr de 32 consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub
nr.16618 din 2 noiembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Administraţie Locale, înregistrat
sub nr.16619 din 2 noiembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.102, alin.(3) şi art.103, alin.(1), teza I din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.107, alin.(2), lit.”b” din Legea
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Funcţia publică vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, din statul de
funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, se transformă în funcţia publică de
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consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal.
Art.2 Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea prevăzut în Anexa nr.2
la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.32 din 31august 2016, se modifică în mod corespunzător.
Art.3 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice şi Direcţiei Generale Administraţie Locală, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 84 din 14.11.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea convenţiei de parteneriat între Consiliul Județean Vâlcea – Centrul Național
de Informare și Promovare Turistică din Judeţul Vâlcea și Municipiul Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 14 noiembrie 2016, la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.16.477 din 31 octombrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Centrului Național de Informare și Promovare
Turistică din Judeţul Vâlcea, înregistrat sub nr.16.478 din 31 octombrie 2016, precum şi avizele comisiilor
de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’e’’ şi alin.(6) lit.’’a’’ din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct.4.1, lit.”a” şi „g” din
Normele metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică,
aprobate prin Ordinul Ministrului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale,
nr.1096/2008 şi ale pct.III din Anexa la Hotărârea nr.82 din 31 martie 2015, privind modificarea și
completarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.7 din 29 ianuarie 2014;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă convenţia de parteneriat încheiată între Consiliul Județean Vâlcea – Centrul Național
de Informare și Promovare Turistică din Judeţul Vâlcea și Municipiul Râmnicu Vâlcea, prevăzută în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, să
semneze convenţia de parteneriat prevăzută la art.1.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcției Generale Programe și Relații Externe, Centrului Național de Informare și Promovare Turistică
din Judeţul Vâlcea, precum şi 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.(2) și art.98 alin.(1) din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 85 din 14 noiembrie 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 convenţiei de parteneriat între Consiliul Județean Vâlcea
– Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Judeţul Vâlcea și Comuna Malaia
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 14 noiembrie 2016, la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.16.484 din 31 octombrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din
Judeţul Vâlcea, înregistrat sub nr.16.485 din 31 octombrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’e’’ şi alin.(6) lit.’’a’’ din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct.4.1, lit.”a” şi „g” din Normele metodologice privind acreditarea
centrelor naţionale de informare şi promovare turistică, aprobate prin Ordinul Ministrului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii,
Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, nr.1096/2008 şi ale pct.III din Anexa la Hotărârea nr.82 din 31 martie 2015, privind
modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.7 din 29 ianuarie 2014;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă convenţia de parteneriat încheiată între Consiliul Județean Vâlcea – Centrul Național
de Informare și Promovare Turistică din Judeţul Vâlcea și Comuna Malaia prevăzută în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, să
semneze convenţia de parteneriat prevăzută la art.1.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcției Generale Programe și Relații Externe, Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din
Judeţul Vâlcea, precum şi Primăriei Comunei Malaia, 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) și art.98 alin.(1) din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 86 din 14 noiembrie 2016
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Judeţului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 14 noiembrie 2016, la care
participă un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 de consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.16739 din 03.11.2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.16740 din 3
noiembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”d” şi alin.(5), lit.”a”, punctul 8 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.10, lit.”d” din Legea nr.481/2004, privind
protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.15, lit.”a” din Legea nr.307/2006, privind
apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.6 din Metodologia de elaborare a
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, aprobată prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor, nr.132/2007;
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 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.81 din 31 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează, potrivit
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
structurilor funcţionale din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă “General Magheru” al Judeţului Vâlcea, pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 87 din 14.11.2016
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public județean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul ”Bujoreni – Faurecia Budești”,
operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A.
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 14 noiembrie 2016, la care participă
un număr de 31 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.16832 din 7 noiembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.16833 din 7 noiembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A. emis de
Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.6069 din 07.11.2016,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.16041/R din 07.11.2016;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.’’d’’ şi alin.(5), lit.’’a’’, pct.14 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale
art.5 şi art.17, alin.(1) lit.’’p’’ din Legea serviciilor de transport public local, nr.92/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, cu cele ale art.31, alin.(1), ind.1 - art.35 din Normele de aplicare ale Legii
nr.92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.353/2007, cu
modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Regulamentului pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Vâlcea, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale pe traseul ”Bujoreni – Faurecia Budești”, operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A. pentru autovehiculele VL07-TDC, VL-07-TDD şi VL-07-TDE, începând cu data adoptării prezentei hotărâri şi până la data de 12 octombrie 2017.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzute la art.1, potrivit anexelor nr.1-3 care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Autorităţii Rutiere Române A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, S.C. ETA S.A.,
precum şi 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.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 88 din 14.11.2016
NOTĂ: Anexele nr.1-3 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate
12

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public județean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul ”Nord – Faurecia Budești”,
operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A.
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 14 noiembrie 2016, la care participă
un număr de 31 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.16836 din 7 noiembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.16837 din 7 noiembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A. emis de
Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.6069 din 7 noiembrie
2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.16041/R din 7 noiembrie 2016
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.’’d’’ şi alin.(5), lit.’’a’’, pct.14 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale
art.5 şi art.17, alin.(1) lit.’’p’’ din Legea serviciilor de transport public local, nr.92/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, cu cele ale art.31, alin.(1), ind.1 - art.35 din Normele de aplicare ale Legii
nr.92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.353/2007, cu
modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Regulamentului pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Vâlcea, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale pe traseul ”Nord – Faurecia Budești”, operatorului de transport rutier S.C. ETA
S.A. pentru autovehiculele VL-07-TCZ, VL-07-TDA şi VL-07-TDB, începând cu data adoptării prezentei
hotărâri şi până la data de 12 octombrie 2017.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzute la art.1, potrivit anexelor nr.1-3,
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Autorităţii Rutiere Române A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, S.C. ETA S.A.,
precum şi 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.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 89 din 14.11.2016
NOTĂ: Anexele nr. 1-3 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea
hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public județean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul ”Nord - Gară – Faurecia Budești”,
operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A.
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 14 noiembrie 2016, la care participă
un număr de 31 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.16834 din 7 noiembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.16835 din 7 noiembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
13

Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A. emis de
Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.6069 din 7 noiembrie
2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.16041/R din 7 noiembrie 2016;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.’’d’’ şi alin.(5), lit.’’a’’, pct.14 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale
art.5 şi art.17, alin.(1) lit.’’p’’ din Legea serviciilor de transport public local, nr.92/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, cu cele ale art.31, alin.(1), ind.1 - art.35 din Normele de aplicare ale Legii
nr.92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.353/2007, cu
modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Regulamentului pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Vâlcea, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale pe traseul ”Nord - Gară – Faurecia Budești”, operatorului de transport rutier
S.C. ETA S.A. pentru autovehiculele VL-01-ETA, VL-02-ETA, VL-06-ETA şi VL-18-ETA, începând cu
data adoptării prezentei hotărâri şi până la data de 12 octombrie 2017.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzute la art.1, potrivit anexelor nr.1-4,
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Autorităţii Rutiere Române A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, S.C. ETA S.A.,
precum şi 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.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 90 din 14.11.2016
NOTĂ: Anexele nr. 1-4 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea
hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea poziţiilor 048 şi 102 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 14 noiembrie 2016, la care
participă un număr de 31 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.16826 din 4 noiembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.16827
din 4 noiembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de petiţiile înregistrate la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.369 din 04.10.2016, nr.376 din
10.10.2016, nr.382 din 11.10.2016 şi nr.388 din 13.10.2016 şi de adresa operatorului de transport rutier
S.C. BODY TRANS S.R.L. înregistrată sub nr.13145 din 29.08.2016, precum şi de adresa S.C. ETA S.A.
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.R/369 din 20.10.2016 şi de adresa Primăriei Comunei
Sălătrucel înregistrată sub nr.13145/R din 28.09.2016;
Văzând Avizele Asociaţiei Transportatorilor Rutieri cu Reprezentativitate în Judeţul Vâlcea - A.T.R.R.,
Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România –COTAR şi Asociaţiei
Transportatorilor Rutieri de Persoane - A.T.R.P., înregistrate sub nr. 16267 /R din 01.11.2016, nr.16267/R
din 03.11.2016 şi nr.16267/R din 03.11.2016;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(5), lit.”a”, pct.14 şi art.104, alin.(6), lit.”a” din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.17
alin.(1) lit.”c” din Legea serviciilor de transport public local, nr.92/2007, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale art.4 lit.’’e’’ şi art.17, lit.”c” şi ’’d’’ din Normele metodologice de aplicare a Legii serviciilor
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de transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul
Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.353/2007;
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 Poziţiile 048 şi 102 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 87 din 28
decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Autorităţii Rutiere Române A.R.R. – Agenţiei Teritoriale ARR Vâlcea, precum şi
Primăriei Comunei Mihăeşti, Primăriei Comunei Sălătrucel, S.C. ETA S.A., S.C.BODY TRANS S.R.L. şi
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.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 91 din 14.11. 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 modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 14 noiembrie 2016, la care
participă un număr de 31 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri judeţeni în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.16665 din 02.11.2016, 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.16666 din 02.11.2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Hotărârea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea nr.4 din 26 octombrie 2016, privind
modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea;
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, coroborate cu prevederile art.17,
alin.(2) din Legea nr.218/2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi cele ale art.5 şi art.9 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 Componenţa Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, aprobată prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 57 din 30 septembrie 2016, se modifică după cum urmează:
1. Domnul colonel Mesescu Adrian se înlocuieşte cu domnul colonel Nuţă Ionel - Inspector Şef al
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea;
2. Domnul comisar şef de poliţie Voica Ilie se înlocuieşte cu domnul comisar de poliţie Berechet
Bogdan – Inspector Şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea;
Art.2 Pe data prezentei hotărâri, se validează mandatul domnului colonel Nuţă Ionel - Inspector Şef al
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea şi al domnului comisar de
poliţie Berechet Bogdan – Inspector Şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, ca membri ai Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, pe durata actualului mandat al Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art.3 Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 57 din 30 septembrie 2016, privind validarea
mandatului membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, se modifică în mod corespunzător.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Administraţie Locală, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, precum şi
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persoanelor nominalizate la art.1 în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, 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 R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 92 din 14.11.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul Administrativ şi
numirea Consiliului Administrativ al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 14 noiembrie 2016, la care
participă un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.15678 din 14.10.2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.15679 din din 14 octombrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând procesele verbale ale comisiei de validare privind constatarea rezultatelor votului secret.
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.d) coroborate cu cele ale alin.(5) lit.a) pct.4 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.26 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi
completările ulterioare și cele ale art.27 alin. (1) și (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Populare
de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.139 din 30 iunie 2015;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se desemnează doamna Stratulat Irina ca reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în
Consiliul Administrativ al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea.
cu un număr de 26 voturi pentru și 5 voturi împotrivă
Art.2 Se numește Consiliul Administrativ al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea, după cum urmează:
1. Doamna Gănescu Doina, manager – preşedinte
cu un număr de 28 voturi pentru și 4 voturi împotrivă
2. Doamna Turmacu Hermina, referent resurse umane, juridic – secretar
cu un număr de 27 voturi pentru și 5 voturi împotrivă
3. Doamna Cherăscu Iolanda Camelia, coregraf – membru
cu un număr de 29 voturi pentru și 3 voturi împotrivă
4. Domnul Florescu Dumitru Daniel, referent programe şi proiecte – membru
cu un număr de 26 voturi pentru și 6 voturi împotrivă
5. Doamna Stratulat Irina, reprezentantul Consiliului Judeţean Vâlcea – membru
cu un număr de 26 voturi pentru și 6 voturi împotrivă
Art.3 Pe data prezentei își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.39 din 3 septembrie 2004,
cu modificările și completările ulterioare, referitoare la Consiliul Administrativ al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor funcționale
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea,
persoanelor desemnate la art.2, precum și doamnei Dașoveanu Daniela Virginia, 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.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 93 din 14.11.2016
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a
acționarilor la Societatea “CET Govora” S.A. Râmnicu Vâlcea, să revoce mandatul
administratorului special al debitoarei CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea,
în cadrul procedurii insolvenței
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 14 noiembrie, la care participă un
număr de 20 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.16756 din 3 noiembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.16757 din 3 noiembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând procesul verbal al comisiei de validare privind constatarea rezultatului votului secret.
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’a’’ şi alin.(2) lit.’’d’’ din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.4 alin.(1) lit.a), b), art.5 lit.f), art.7, art.11 lit.c) și art.18 din
Contractul de mandat al domnului Mihalache Mihai - Liviu, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.95 din 23
iunie 2016, ale art.2 pct.2.2. lit.o) și art.3 din Contractul de mandat, Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.19
din 28.07.2016 privind desemnarea reprezentantului acţionarului unic Judeţul Vâlcea, în Adunarea Generală a Acţionarilor
la Societatea “CET Govora” S.A. Râmnicu Vâlcea şi aprobarea Contractului de mandat al acestuia, ale art.5 pct.4 din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și completările ulterioare și
cele ale art.2031 alin.(1) și (2) din Codul civil, republicat, 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 acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor
la Societatea “CET Govora” S.A. Râmnicu Vâlcea, să revoce mandatul administratorului special al debitoarei
CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, domnul Mihalache Mihai – Liviu, în cadrul procedurii insolvenței.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Euro Insol – Societate Profesională de
Reorganizare și Lichidare, în calitate de administrator judiciar al debitoarei Societăţii ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu
Vâlcea, reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ’’CET Govora’’ S.A.
Râmnicu Vâlcea și domnului Mihalache Mihai - Liviu, 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 20 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 94 din 14.11.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a
Acționarilor la Societatea “CET Govora” S.A. Râmnicu Vâlcea, să desemneze administratorul
special al debitoarei CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în cadrul procedurii insolvenței
și să semneze contractul de mandat al acestuia
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 14 noiembrie, la care participă un
număr de 20 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.16758 din 3 noiembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.16759 din 3 noiembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând procesul verbal al comisiei de validare privind constatarea rezultatului votului secret.
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În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’a’’ şi alin.(2) lit.’’d’’ din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.2 pct.2.2. lit.o) și art.3 din
Contractul de mandat, Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.19 din 28.07.2016 privind
desemnarea reprezentantului acţionarului unic Judeţul Vâlcea, în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea “CET Govora” S.A. Râmnicu Vâlcea şi aprobarea Contractului de mandat al acestuia și art.5
pct.4 și pct.66, art.52 și art. 56 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Codului civil, republicat, 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 acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a
Acționarilor la Societatea ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, să-l desemneze pe domnul Prală Ștefan, ca
administrator special al debitoarei ”CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea”, în cadrul procedurii insolvenței.
Art.2 Se aprobă contractul de mandat al administratorului special al debitoarei ”CET Govora S.A.
Râmnicu Vâlcea”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă cuantumul indemnizației administratorului special al debitoarei ”CET Govora S.A.
Râmnicu Vâlcea”, la nivelul indemnizaţiei lunare acordate prin lege pentru funcţia de vicepreşedinte al
consiliului judeţean.
Art.4 Sumele necesare pentru plata indemnizației lunare a administratorului special al Societăţii
’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea vor fi alocate din bugetul propriu al județului Vâlcea, pe anul 2016.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Euro Insol – Societate
Profesională de Reorganizare și Lichidare, în calitate de administrator judiciar al debitoarei Societăţii
’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acționarilor la Societatea ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu Vâlcea, precum și persoanei prevăzute la art.1, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 20 voturi pentru,
0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
La votarea art.1 au fost prezenți 20 de consilieri județeni, iar mandatarea reprezentantului
acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea “CET Govora” S.A.
Râmnicu Vâlcea să desemneze administratorul special al debitoarei CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea,
s-a adoptat prin vot secret cu respectarea prevederilor art.45 alin.(5) coroborate cu prevederile art.98 din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
un număr de 20 voturi pentru și 0 împotrivă.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 95 din 14.11.2016
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari
adoptate
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DISPOZIŢII
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 16535 din
01.11.2016, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 636 din 01.11.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară
00
în data de 14 noiembrie 2016, ora 10
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(1) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE:
Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 14 noiembrie 2016, ora
00
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.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 646 din 07.11.2016
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 16876 din
07.11.2016, prin care se propune emiterea unei autorizaţii de construire;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) şi art.7 alin.(1) din Legea privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 654 din 08.11.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a unei autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.17013 din
09.11.2016, prin care se propune emiterea unei autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
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.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 657 din 09. 11.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a patru certificate de urbanism şi a unei autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.16983 din
09.11.2016, prin care se propune emiterea a patru certificate de urbanism şi a unei autorizaţii de
construire;
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În conformitate cu prevederile art.6 alin. (1) - (3) şi ale art. 4, lit.a), pct.2 din Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit patru certificate de urbanism, prevăzute în Anexa nr.1,care face parte integrantă din
prezenta dispoziţie.
Art. 2 Se emite o autorizaţie de construire, prevăzută în Anexa nr.2, care face parte integrantă din
prezenta dispoziţie.
Art. 3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 658 din 09.11. 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
minorului NICOLĂESCU ALESSIO-CONSTANTIN în ENACHE
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5040
din 19.10.2016, privind cererea doamnei Enache Alexandra-Roxana, care solicită schimbarea numelui de
familie al fiului său minor, din Nicolăescu în Enache, motivând că doreşte ca minorul să poarte un nume
de familie comun cu cel al părinţilor;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările
ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit. ’’h’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b"
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului Nicolăescu
Alessio-Constantin, domiciliat în oraşul Băile Olăneşti, str.XXXXXXXX, judeţul Vâlcea, tată Cristian-Constantin şi
mamă Alexandra-Roxana, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de XXXXXX,
C.N.P.XXXXXXXX şi se schimbă numele de familie al acestuia, pe cale administrativă, din Nicolăescu în
Enache, urmând să poarte în viitor numele de familie ENACHE şi prenumele ALESSIO-CONSTANTIN.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Băile Olăneşti, 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.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 661 din 14.11.2016
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei TEODOSESCU în LUP ANDREEA-GABRIELA
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5046
din 10.11.2016, prin care se propune admiterea cererii doamnei Teodosescu Andreea-Gabriela, de
schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Teodosescu în Lup, 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
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite cererea doamnei Teodosescu Andreea-Gabriela, domiciliată în satul Olteni, comuna
Bujoreni, judeţul Vâlcea, tată Eugen şi mamă Elen-Ştefania, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea,
judeţul Vâlcea, la data de XXXXXXXX, CNP XXXXXXX, şi se schimbă numele acesteia, pe cale
administrativă, din Teodosescu în Lup, urmând să poarte în viitor numele de familie LUP şi prenumele
ANDREEA-GABRIELA.
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.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 671 din 17.11.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei RUSU în MAGHERNEAC MIRELA
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5044
din 01.11.2016, prin care se propune admiterea cererii doamnei Rusu Mirela, de schimbare, pe cale
administrativă, a numelui său de familie din Rusu în Magherneac, 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;
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În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Rusu Mirela, domiciliată în oraşul Călimăneşti, str. XXXXXXX,
judeţul Vâlcea, tată Nicolae şi mamă Mariana, născută în municipiul Bucureşti, XXXXX, sector 3, la data
de XXXXXXX, CNP XXXXXXXXX, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Rusu în
Magherneac, urmând să poarte în viitor numele de familie MAGHERNEAC şi prenumele MIRELA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie
Serviciului Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor Călimăneşti, 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.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 672 din 17.11.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei CATRINOIU ELENA în TĂNASE
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5042
din 27.10.2016, prin care se propune admiterea cererii doamnei Catrinoiu Elena, de schimbare, pe cale
administrativă, a numelui său de familie din Catrinoiu în Tănase, motivând că doreşte să revină la numele
de familie dobândit la naştere;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6),
lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Catrinoiu Elena, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea,
str.XXXXXX, judeţul Vâlcea, tată Vasile şi mamă Elena, născută în comuna Dănicei, judeţul Vâlcea, la
data de XXXXXXX, CNP XXXXXXXX, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din
Catrinoiu în Tănase, urmând să poarte în viitor numele de familie TĂNASE şi prenumele ELENA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie 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.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 673 din 17.11.2016
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de desfiinţare
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.17489 din
17.11.2016, prin care se propune emiterea unei autorizaţii de desfiinţare.
În conformitate cu prevederile art.7, coroborat cu art.8 alin (1) şi (2) din Legea privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de desfiinţare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 674 din 18.11.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului BUCĂ ION-CLAUDIU în VLAD
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5043 din 31.10.2016, prin
care se propune admiterea cererii domnului Bucă Ion-Claudiu, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie
din Bucă în Vlad, motivând că actualul nume de familie produce ilaritate, 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
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Bucă Ion-Claudiu, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, tată Constantin
şi mamă Dobriţa, născut în municipiul Bucureşti, sector 4, la data de XXXX, CNP XXXXXX, şi se schimbă numele acestuia, pe cale
administrativă, din Bucă în Vlad, urmând să poarte în viitor numele de familie VLAD şi prenumele ION-CLAUDIU.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei de Evidenţă
a Persoanelor Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a
dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 679 din 18.11.2016
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului
din STĂTESCU în STĂTESCU-BĂNCIOI şi a prenumelui din MIHAI-DANIEL în DANIEL
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5041 din
27.10.2016, prin care se propune admiterea cererii doamnei Stătescu Mihaela de schimbare, pe cale
administrativă, a numelui de familie al minorului din Stătescu în Stătescu-Băncioi şi, respectiv, a prenumelui din
Mihai-Daniel în Daniel, motivând că doreşte ca minorul să poarte numele de familie al soţilor Băncioi, care l-au
instituit pe minor ca legatar universal al bunurilor dumnealor şi schimbarea prenumelui acestuia, din Mihai-Daniel
în Daniel, întrucât, prin schimbarea numelui de familie, numele minorului ar fi devenit prea lung;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui şi prenumelui, împotriva acesteia nefiind
formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) lit. ’’m’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6),
lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie şi a prenumelui
minorului Stătescu Mihai-Daniel, domiciliat în oraşul Băile Govora, XXXXXXXXXXXX, judeţul Vâlcea, tată
Ion şi mamă Mihaela, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de XXXXXXXX,
C.N.P.XXXXXXXXXXX, şi se schimbă numele şi prenumele acestuia, pe care administrativă, din
Stătescu în Stătescu-Băncioi şi, respectiv, din Mihai-Daniel în Daniel, urmând să poarte în viitor numele
de familie STĂTESCU-BĂNCIOI şi prenumele DANIEL.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica, prezenta dispoziţie
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Băile Govora, care va încunoştinţa de
îndată solicitanta, iar după depunerea de către aceasta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru
prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 681 din 18.11.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr. 17841 din
24.11.2016, prin care se propune prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 40 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50 / 1991, republicată, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, cu modificările 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 certificatului de urbanism prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie
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Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 690 din 24.11.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a unei autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.17886 din
25.11.2016, prin care se propune emiterea unei autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
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.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 691 din 28.11.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Constantin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 18061 din
28.11.2016, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism ;
În conformitate cu prevederile art. 4 , lit.a), punctul 1. şi art. 6 din Legea nr. 50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 692 din 28.11.2016
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 18093 din
28.11.2016, prin care se propune emiterea unei autorizaţii de construire;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) şi art.7 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire, prevăzută în anexă, care face parte integrantă din
prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 693 din 28.11.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire
Constatin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr. 18094 din
28.11.2016, prin care se propune prelungirea valabilităţii unei autorizații de construire.
În conformitate cu prevederile art. 53 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991,
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea unei autorizaţii de construire prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 694 din 28.11.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism
Constatin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr. 18062 din
28.11.2016, prin care se propune prelungirea valabilităţii a unui certificat de urbanism.
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În conformitate cu prevederile art. 40 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991,
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea unui certificat de urbanism prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 695 din 28.11.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui
doamnei POLYZOIDIS PAULA în PAVLINA
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5047
din 21.11.2016, prin care se propune admiterea cererii doamnei Polyzoidis Paula de schimbare a
prenumelui, pe cale administrativă, din Paula în Pavlina, motivând că locuieşte şi munceşte în Grecia,
fiind cunoscută şi apelată cu prenumele Pavlina;
Constată întemeiată cererea de schimbare a prenumelui, împotriva acesteia nefiind formulată
opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din acelaşi act normativ;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit. "m" din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind
dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11 precum şi
cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Polyzoidis Paula, domiciliată în Râmnicu Vâlcea, XXXXXXXXX
judeţul Vâlcea, tată Pavel şi mamă Ioana, născută în comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea, la data de
XXXXXXXXX, C.N.P. XXXXXXXXXXX şi se schimbă prenumele acesteia, pe cale administrativă, din
Paula în Pavlina, urmând să poarte în viitor numele de familie POLYZOIDIS şi prenumele PAVLINA.
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.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 696 din 29.11.2016
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ANEXE
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 636 din 01.11.2016
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Nr. .... din ... interval: 79 - 79
Nr.
Solicitant
crt.
1
1

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

2

3

4

Consiliul
Județean
Vâlcea

Râmnicu
Vâlcea judet
Vâlcea, C.P.
240595, Str.
General
Praporgescu,
Nr. 1

Modernizare
D.J.703G,
JibleaSălătrucelBerislăveștiRobaiaLimita
Județului
Argeș.

Valabilitate
Amplasament certificate
urbanism
5
orasul
Călimănești,
comuna
Sălătrucel și
comuna
Berislăvești

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
29

6
24 luni

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire
7
Protecția mediului; -Aviz
tehnic Inspectoratul de Stat
în
Construcţii;
-Acord
Inspectoratul Judeţean în
Construcţii Vâlcea; -Aviz
Sistemul de Gospodărire a
Apelor
Vâlcea;
-Aviz
Administrația Bazinală de
Apă
Olt,
pentru
amplasament pod; -Avize
Administratori
drumuri:
comunale și locale; -Aviz
Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Vâlcea-Serviciul
Rutier; -Aviz Stat Major
General M.Ap.N.; -Aviz
Agenția
Națională
de
Îmbunătățiri
Funciare;
Avize Administratori reţele:
electrice, apă-canal, gaze
naturale; telefonie; -Aviz
C.N.Transelectrica S.A. S.T. Pitești; -Aviz Direcția
Silvică Râmnicu Vâlcea,
sau Garda Forestieră,
după
caz,
dacă
la
realizarea lucrărilor se
afectează fondul forestier
de
stat
sau
privat;
Expertiză tehnică; -referat
verificator proiect conform
Legii nr. 10/1995 privind
calitatea în construcții,
republicată;
-Studiu
geotehnic
verificat
la
cerința Af; -Plan de
încadrare în zonă şi plan
de situaţie întocmit pe
suport topografic vizat de
Oficiul de Cadastru şi
Publicitate
Imobiliară
Vâlcea;

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
Anexă la Dispoziţia nr. 646 din 07.11.2016
ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
00
din data de 14 noiembrie 2016, ora 10
Aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 26
octombrie 2016.
2.
Informare privind activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul
Constantin Rădulescu, de la şedinţa precedentă şi până în prezent.
3.
Informare privind eficienţa activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, în
trimestrul III /2016.
4.
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea și a Listei obiectivelor de
investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea finanțate parțial sau integral din bugetul propriu al județului Vâlcea,
a Bugetului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, precum şi a
Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2016.
5.
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene
de Drumuri și Poduri Vâlcea pe anul 2016 și estimarea principalilor indicatori economico – financiari pe anii
2017 și 2018.
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetelor
instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumuturilor interne la
data de 30 septembrie 2016.
7.
Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ – teritoriale, a unei sume pentru
finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de
masă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2016.
8.
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr. 103/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului
Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare.
9.
Proiect de hotărâre privind transformarea unei functii publice vacante de consilier juridic, clasa I, gradul
profesional superior din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, în
funcţia publică de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de parteneriat între Consiliul Judeţean Vâlcea Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Judeţul Vâlcea şi Municipiul Râmnicu Vâlcea.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de parteneriat între Consiliul Judeţean Vâlcea Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Judeţul Vâlcea şi Comuna Malaia.
12. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Vâlcea.
13. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Bujoreni - Faurecia Budești ", operatorului de
transport rutier, S.C. ETA S.A.
14. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Nord - Faurecia Budești ", operatorului de transport
rutier, S.C. ETA S.A.
15. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Nord – Gară - Faurecia Budești ", operatorului de
transport rutier, S.C. ETA S.A.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea pozițiilor 048 și 102 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare.
17. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea.
18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul
Administrativ și numirea Consiliului Administrativ al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea.
19. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea
Generală a Acţionarilor la Societatea “CET GOVORA” S.A. Râmnicu Vâlcea, să revoce mandatul
administratorului special al debitoarei CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în cadrul procedurii insolvenţei.
20. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea
Generală a Acţionarilor la Societatea “CET GOVORA” S.A. Râmnicu Vâlcea să desemneze administratorul
special al debitoarei CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în cadrul procedurii insolvenţei şi să semneze
contractul de mandat al acestuia.
21. Diverse.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
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Anexa la Dispoziția nr. 654 din 08.11.2016

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Nr. .... din … interval: 30 - 30
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

Ministerul pentru
Societatea
Informaţională
prin mandatar
Telekom
Romania Mobile
Communications
S.A reprezentat
prin
S.C.Protelco SA

București,
Sect. 5,
B-dul
Libertății,
Nr. 14

1

Proiectul ro-net 563.622,22
- construirea
lei
unei
infrastructuri
naţionale de
broadband în
zonele
defavorizate și
realizare
branșament localitatea Urși,
judeţul Vâlcea

Durată
Observații
execuție
7

comunele:
Pesceana,
Șirineasa și
Popești

8

24 luni

PRESEDINTE,
CONSTANTIN RADULESCU
Anexa la Dispoziţia nr. 657 din 09.11.2016

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... interval: 32 - 32
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

1

S.C. CEZ
DISTRIBUȚIE
S.A. prin
S.C.LES
ENERG S.R.L.

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

,,Branșament 1105,10
monofazat
subteran
pentru Pasăre
Maria''

Durată
Observații
execuție
7

comuna Milcoiu

8

2 luni

PRESEDINTE,
CONSTANTIN RADULESCU
Anexa nr. 1 la Dispoziţia nr. 658 din 09.11.2016
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... interval: 80 - 83
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

1

2

3

4

S.C.VODAFONE
S.A. prin SCTOTAL
PROJECT&DESIGN
S.R.L.

Bucureşti
judet ILFOV,
Sect. -1, Str.
Piaţa

1

Valabilitate Avize/acorduri
Amplasament certificate ptr. autorizație
urbanism
construire
5

Desfiinţare
staţie de
telefonie
mobilă31

comuna
Voineasa, Sat
-, C.P. -

6
12 luni

7
Alimentare cu
energie
electrică;
Telefonizare;

Charles de
VODAFONE
Golle, Nr. 15

2

S.C.IULICA TRANS
S.R.L.prin RăDUCA
IULIAN

Petrila, Sat
Cimpa judet
Hunedoara,
Sect. -, C.P.
-, Str.
Burdeşti, Nr.
62

3

CÎŢU GEORGE
CONSTANTIN

4

MIHAI MARIOARA

Extindere
PENSIUNE
TURISTICĂ,
incepută in
baza
autorizaţiei de
construire
nr.6 din
20.03.2016iniţială şi
autorizaţiei de
construire
nr.14 din
03.07.2016continuare

Protecția
mediului; - Aviz
S.C.SIND
ROMANIA
S.R.L., Filiala
Voineasa
comuna
Voineasa, Sat
Obârşa
Lotrului, C.P. -

12 luni

Alimentare cu
energie
electrică;
Prevenirea și
stingerea
incendiilor;
Sănătatea
populației;
Protecția
mediului; - Aviz
proiectant iniţial
sau expertizare
tehnică; - Acord
Inspectoratul de
Stat în
construcţii; Dovada
înregistrare la
Ordinul
Arhitecţilor din
Romania Studiu
Geotehnic; Referat
verificator
conform Legea
nr.10/1995 privin
Calitatea în
construcţii,
republicată; Plan de situatie
întocmit pe
suport topografic
vizat de Oficiu
de Cadastru şi
Publicitate
Imobiliară

Râmnicul
Dezmembrare comuna
Vâlcea, Sat - teren în două Voineasa, Sat
judet Vâlcea, loturi
UPIV Puru,
Sect. -, C.P.
C.P. -, Str. Calea
lui Traian,
Nr. 174

6 luni

Protecția
mediului ;

Craiova, Sat Dezmembrare comuna
- judet Dolj,
imobil în patru Voineasa, Sat
Sect. -, C.P. loturi
Obârşa
-Str. Eustaţiu
Lotrului, C.P. Stoenescu,
Nr. 3

6 luni

Protecția
mediului;

ARHITECT SEF,
ELENA DANA PETRESCU
32
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Anexa nr. 2 la Dispoziția nr. 658 din 09.11.2016
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din .... interval: 31 - 31
Nr.
Solicitant
crt.
1
1

Durată
Observații
execuție

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

2

3

4

5

6

7

SCARLAT
NELU şi
SCARLAT
FLORINA
TATIANA

Dobrosloveni,
Sat - judet
Olt, Sect. -,
C.P. -, Str.
Matei
Basarab, Nr.
22

comuna
Voineasa, Sat
Valea
Măceşului,
C.P. -

36 luni

Intrare in
219.665,00
legalitate lei
Mansardare şi
extindere
locuinţă,
construire
anexă
gospodărească,
piscină şi
împrejmuire

8

ARHITECT SEF,
ELENA DANA PETRESCU
Anexa la Dispozitia nr. 674 din 18.11.2016
LISTA
cuprinzând autorizațiile de desființare propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... interval: 7 - 7
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Valoare

1

2

3

4

5

1

Crețulescu
Florin și
Crețulescu
Mihăița

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

Durată
Observații
execuție

Amplasament
6

7

,,Desființare 59016,00 lei comuna Runcu
construcții
C1, C2,
C3''

8

12 luni

PRESEDINTE,
CONSTANTIN RADULESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 690 din 24.11.2016

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism emise, a căror valabilitate urmează a se prelungi
Nr. .... din ... interval: 79 - 79
Nr.
crt.

Nr. CU
Data eliberării

Solicitant

Denumirea lucrării

Localitatea

Durata de
prelungire

1

2

3

4

5

6

1

79
02.12.2015

S.C. VODAFONE
ROMANIA S.A. prin
S.C. Electrogrup
S.A.

”Conectare site 5306 municipiul Drăgăşani,
comuna Suteşti şi
Crețeni cu un cablu
comuna Creţeni
de fibră optică”

PRESEDINTE,
CONSTANTIN RADULESCU
33

12 luni

Anexa la Dispoziţia nr. 691 din 28.11.2016

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... interval: 33 - 33
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

1

Crețulescu
Florin și
Crețulescu
Mihăița

Râmnicu
Vâlcea judet
Vâlcea, Str.
Ion Luca
Caragiale,
Nr. 1 , bloc
A41/1, sc.A,
ap.18

,,Construire
locuință
P+M, bazin
vidanjabil''

96945,00

Durată
Observații
execuție
7

comuna Runcu

8

36 luni

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 692 din 28.11.2016

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. ... din ... interval: 84 - 84
Nr.
Denumirea
Solicitant Adresa solicitant
crt.
lucrării
1
1

2

3

OMV
Pitești judet
Petrom
Argeș, Str. Argeș,
S.A. prin
Nr. 160
Divizia
Upstream,
Unitatea
de Afaceri
Zone de
Producție,
Zona de
Producție
III
Muntenia
Vest

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

5

6

7

12 luni

Alimentare cu apă;
Canalizare;
Telefonizare;
Administratori
rețele
electrice L.E.A.20 KV și
L.E.A.
0,5
KV.;
Protecția mediului; Aviz
Sistemul
de
Gospodărire a Apelor
Vâlcea;
Avize
Administratori drumuri:
județene, comunale și
locale;
Aviz
Inspectoratul de Poliţie
al Judeţului Vâlcea Serviciul Rutier; Aviz
Stat Major General
M.Ap.N.; Aviz Direcția
Silvică
Râmnicu
Vâlcea; Aviz Garda
Forestieră
Râmnicu
Vâlcea; Aviz Oficiul de
Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea şi
Decizia
D.A.D.R.
pentru
scoaterea

4
,, Conductă
pompare
țiței Parc
Stoilești –
Parc 2
Tătărani "

comuna
Stoilești si
comuna
Galicea

34

terenului din circuitul
agricol; Aviz Agenția
Națională
de
Îmbunătățiri Funciare;
Aviz Administratori de
canale existente pe
amplasament;
Acorduri
proprietari
terenuri în conformitate
cu prevederile legale,
exprimat în formă
autentică, pentru acces
şi realizarea lucrărilor
propuse prin proiect;
Studiu
geotehnic
verificat la cerința Af;
Referat
verificator
conform
Legii
nr.10/1995,
privind
calitatea în construcţii,
republicată; Planul de
încadrare în teritoriu şi
planul
de
situaţie
întocmite pe suport
topografic cadastral cu
menţionarea
tuturor
proprietarilor
de
terenuri situate pe
coridorul
lucrărilor
propuse prin proiect,
vizate de OCPI Vâlcea;
Deviz evaluare lucrări.
PREȘEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
Anexa la Dispoziția nr. 693 din 28.11.2016

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... interval: 34 - 34
Durată
Observații
execuție

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

7

OMV Petrom
S.A. prin
Divizia
Upstream,
Unitatea de
Afaceri Zone
de Producție,
Zona de
Producție II
Oltenia

Craiova judet
Dolj, C.P.
200581, Str.
Brestei, Nr.
3

comuna Făurești

24 luni

1

,,
14.130.350
Amenajare
drum acces
și careu
foraj pentru
resăparea
sondei
3609
Făurești
Nord ”

PRESEDINTE,
CONSTANTIN RADULESCU
35

8
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Anexa la Dispoziția nr. 694 din 28.11.2016

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire eliberate pentru executare de lucrări, a căror valabilitate
urmează a se prelungi
Nr. .... din ... interval: 50 - 50
Nr. Nr. autorizație
crt. Data eliberării
1
1

2
50 din
11.12.2013

Solicitant

Denumirea lucrării

Valoare

Localitatea

Durata de
prelungire

3

4

5

6

7

Comuna
Ștefănești

Modernizare drumuri
comunale și vicinale în
comuna Ștefănești

3555629 lei

Comuna
Ștefănești, judeţul
Vâlcea

12 luni

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 695 din 28.11.2016

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism emise, a căror valabilitate
urmează a se prelungi
Nr. .... din ... interval: 81 - 81
Nr.
Nr. CU
crt. Data eliberării
1
1

2
81 din
03.12.2015

Solicitant

Denumirea lucrării

Localitatea

Durata de
prelungire

3

4

5

6

S.C.Vodafone
Romania S.A.

,,Instalare cablu fibră optică,
aerian, pentru conectare Site
5088 Câineni”
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU

36

comuna
Câineni

12 luni

