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CUPRINS
HOTĂRÂRI
Hotărârea nr. 63 din 6 octombrie 2016 privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 44
din 19 septembrie 2016, referitoare la aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 5.550.000 lei,
pe o perioadă de 10 ani, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 8/2016, privind unele măsuri
financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei
de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare pentru finalizarea proiectului
“Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti - Căciulata”.
Hotărârea nr. 64 din 26 octombrie 2016 privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a
Listelor obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau integral din Bugetul
propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri
proprii, precum şi a Bugetului împrumuturilor interne şi a Listelor obiectivelor de investiţii ale Consiliului
Judeţean Vâlcea finanţate din credite interne, pe anul 2016
Hotărârea nr. 65 din 26 octombrie 2016 privind rectificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr. 4 din 29 ianuarie 2016, privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local, pentru
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 66 din 26 octombrie 2016 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale
Muzeului Județean ”A. Sacerdoțeanu” Vâlcea
Hotărârea nr. 67 din 26 octombrie 2016 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale
Memorialului ”N. Bălcescu”
Hotărârea nr. 68 din 26 octombrie 2016 privind modificarea statului de funcţii al Centrului Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea
Hotărârea nr. 69 din 26 octombrie 2016 privind atribuirea licenţei de traseu, pentru efectuarea
transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul ”Băile Olănești Vlădești – Budești Faurecia”, operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.”
Hotărârea nr. 70 din 26 octombrie 2016 privind atribuirea licenţei de traseu, pentru efectuarea
transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul ”Drăgășani –
Scundu – Fotești – Marcea – Galicea – Cremenari – Budești Faurecia”, operatorului de transport
rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.”
Hotărârea nr. 71 din 26 octombrie 2016 privind atribuirea licenţei de traseu, pentru efectuarea transportului
public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul ”Călimănești – Bogdănești –
Fedeleșoiu – Budești Faurecia”, operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.”
Hotărârea nr. 72 din 26 octombrie 2016 privind atribuirea licenţei de traseu, pentru efectuarea
transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul ”Horezu – Băbeni
– Budești Faurecia”, operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.”
Hotărârea nr. 73 din 26 octombrie 2016 privind atribuirea licenţei de traseu, pentru efectuarea
transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul ”Negrulești –
Pietrari – Govora – Budești Faurecia”, operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.”
Hotărârea nr. 74 din 26 octombrie 2016 privind atribuirea licenţei de traseu, pentru efectuarea
transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul ”Scundu –
Fotești – Marcea – Galicea – Cremenari – Budești Faurecia”, operatorului de transport rutier S.C.
Nicola Speditione S.R.L.”
Hotărârea nr. 75 din 26 octombrie 2016 privind atribuirea licenţei de traseu, pentru efectuarea
transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul ”Șerbănești Gurișoara - Govora – Buleta – Budești Faurecia”, operatorului de transport rutier S.C. Nicola
Speditione S.R.L.”
Hotărârea nr. 76 din 26 octombrie 2016 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a
proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești Căciulata” – cod SMIS 14.921
Hotărârea nr. 77 din 26 octombrie 2016 privind majorarea valorii de inventar a unor bunuri imobile,
aflate în domeniul public al judeţului Vâlcea
Hotărârea nr. 78 din 26 octombrie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza:
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiţii ,,Centrală termică
Pavilion C3 – Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti“
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HOTĂRÂRI
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 44 din 19 septembrie 2016, referitoare
la aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 5.550.000 lei, pe o perioadă de 10 ani, în
conformitate cu prevederile O.U.G. nr.8/2016, privind unele măsuri financiare în vederea finalizării
proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013,
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru finalizarea proiectului „Mirajul Oltului-extinderea
infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti-Căciulata”
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.b) și alin.(3) lit.b), art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) lit.b), art.104
alin.(1) lit.c), precum şi ale art.115 alin.(1) lit. b), alin.(3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale cap.
IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate
cu cele ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea
finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013,
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr.124/2016, precum şi cu cele ale
Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a
împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând seama de prevederile art.43 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
Ținând seama de prevederile art.1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii,
luând act de:
a) Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.15051 din 4
octombrie 2016;
b) Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.15052 din 4 octombrie
2016;
Consiliul Judeţean Vâlcea adoptă prezenta hotărâre.
Art. I Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.44 din 19 septembrie 2016 se completează în sensul că
în tot cuprinsul hotărârii și al anexei care face parte integrantă din aceasta, după sintagma „Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.8/2016, privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din
fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscalbugetare”, se inserează sintagma „aprobată cu completări prin Legea nr.124/2016”.
Art.II Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului județului Vâlcea, în termenul prevăzut
de lege, Prefectului Judeţului Vâlcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul Consiliului
Județean Vâlcea, precum şi pe pagina de internet www.cjvalcea.ro.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 63 din 6 octombrie 2016
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listelor obiectivelor de investiţii ale
Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau integral din Bugetul propriu al judeţului Vâlcea,
a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii,
precum şi a Bugetului împrumuturilor interne şi a Listelor obiectivelor de investiţii
ale Consiliului Judeţean Vâlcea finanţate din credite interne, pe anul 2016
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 octombrie 2016, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.15627 din 13.10.2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.15628 din
13 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 - 2.8.
Art.2 (1) Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local,
ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2016, potrivit anexei nr. 3.
(2) Se rectifică Lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii cu finanţare parţială sau integrală
de la bugetul local, ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2016, potrivit anexei nr.3.a.
Art.3 Se rectifică Bugetele unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul
2016, potrivit anexelor nr.4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8 şi 8.1.
Art.4 Se rectifică Bugetul împrumuturilor interne, pe anul 2016, potrivit anexelor nr.9 şi 9.1.
Art.5 Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea cu finanţare din credite
bancare interne, pe anul 2016, potrivit anexei nr.10.
Art.6 Se rectifică Lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii ale Consiliului Judeţean
Vâlcea cu finanţare din credite bancare interne, pe anul 2016, potrivit anexei nr.10a.
Art.7 Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.8, 3, 3a, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10 şi 10a, fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8 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 33 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. 64 din 26 octombrie 2016
NOTĂ: Anexele nr. 1, 2, 2.1 – 2.8, 3, 3a, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10 şi 10a 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 anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 4 din 29 ianuarie 2016,
privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 octombrie 2016, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.15738 din 18 octombrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.15739 din
18 octombrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.58, alin.(1), lit.”a” din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.4 din 29 ianuarie 2016, privind utilizarea unor
sume din Excedentul bugetului local, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, cu modificările şi
completările ulterioare, se rectifică potrivit Anexei la prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit. “a”, coroborate cu cele
ale art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 33 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. 65 din 26 octombrie 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 organigramei şi a statului de funcţii ale
Muzeului Județean ”Aurelian Sacerdoțeanu”Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 octombrie 2016, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.15825 din 18 octombrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.15826 din 18 octombrie 2016, precum și avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.202 din 30 septembrie 2015;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.c) din Legea administrației publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 26 alin.(3) din
Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare şi cele ale art.41, alin.(1) și alin.(2) din Regulamentul – cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale
și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean ”Aurelian
Sacerdoțeanu”, Vâlcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea, nr. 123 din 29 mai 2015, cu
modificările și completările ulterioare, potrivit anexelor nr.1 și nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.2 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcției
Generale Administrație Locală, precum și Muzeului Județean ”Aurelian Sacerdoțeanu”, Vâlcea în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea
și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un
număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 66 din 26 octombrie 2016
NOTĂ: Anexele nr. 1 şi 2 pot fi consultate

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea

hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Memorialului ”Nicolae Bălcescu”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 octombrie 2016, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.15744 din 17 octombrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.15745 din 17 octombrie 2016, precum și avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.201 din 30 septembrie 2015;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.c) din Legea administrației publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 26 alin.(3) din Legea
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare şi cele ale art.41, alin.(1) și (2) din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale Memorialului ”Nicolae Bălcescu”, aprobate
prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 201/30.09.2015, potrivit anexelor nr.1 și nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.2 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcției Generale
Administrație Locală, precum și Memorialului ”Nicolae Bălcescu”, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și
va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 33 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. 67 din 26 octombrie 2016
NOTĂ: Anexele nr. 1 şi 2 pot fi consultate pe site-ul C.J. Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii al Centrului Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 octombrie 2016, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.15792 din 18 octombrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.15793 din 18 octombrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 33 din 29 februarie 2016, cuprinzând statul
de funcţii al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, se modifică şi
se înlocuieşte cu Anexa la prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Administraţie Locală, Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, precum şi Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 33 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. 68 din 26 octombrie 2016
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu, pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul ”Băile Olănești - Vlădești – Budești Faurecia”, operatorului de
transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 octombrie 2016, la care participă un
număr 32 de consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.
15525 din 12 octombrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 15526
din 12 octombrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L., emis
de Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.5540 din 5 octombrie 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,
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HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe traseul Băile Olănești – Vlădești - Budești Faurecia”, operatorului de transport rutier
S.C. Nicola Speditione S.R.L., pentru autovehiculul B-71-EWH începând cu data adoptării prezentei hotărâri
şi până la data de 1 octombrie 2019.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzute la art.1, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, S.C. Nicola Speditione S.R.L. şi Autorităţii Rutiere Române A.R.R. – Agenţia
Teritorială Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe siteul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 69 din 26 octombrie 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 ”Drăgășani – Scundu – Fotești – Marcea – Galicea – Cremenari –
Budești Faurecia”, operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 octombrie 2016, la care participă un
număr de 32 de consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.
15521 din 12 octombrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 15522
din 12 octombrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L., emis
de Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.5540 din 5 octombrie 2016;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit. ’’d’’ şi alin.(5) lit. ’’a’’ pct.14 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.5
şi art.17 alin.(1) lit.’’p’’ din Legea serviciilor de transport public local, nr.92/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, cu cele ale art.31 alin.(1) ind.1 - art.35 din Normele de aplicare ale Legii nr.92/2007, aprobate prin
Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.353/2007, cu modificările şi completările ulterioare
şi cu cele ale Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31
ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe traseul ’’Drăgășani – Scundu – Fotești – Marcea – Galicea - Cremenari – Budești
Faurecia” , operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L., pentru autovehiculul B-63-XKF,
începând cu data adoptării prezentei hotărâri şi până la data de 1 octombrie 2019.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzute la art.1, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, S.C. Nicola Speditione S.R.L. şi Autorităţii Rutiere Române A.R.R. – Agenţia
Teritorială Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe siteul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 70 din 26 octombrie 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 ”Călimănești – Bogdănești – Fedeleșoiu – Budești Faurecia”,
operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 octombrie 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.
15517 din 12 octombrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 15518
din 12 octombrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L., emis
de Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.5540 din 5 octombrie 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 Călimănești – Bogdănești- Fedeleșoiu - Budești Faurecia” , operatorului de
transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L., pentru autovehiculul B-71-EWE, începând cu data adoptării
prezentei hotărâri şi până la data de 1 octombrie 2019.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzute la art.1, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, S.C. Nicola Speditione S.R.L. şi Autorităţii Rutiere Române A.R.R. – Agenţia
Teritorială Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe siteul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 71 din 26.10.2016
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

11

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu, pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul ”Horezu – Băbeni – Budești Faurecia”, operatorului de transport
rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 octombrie 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.
15523 din 12 octombrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 15524
din 12 octombrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L., emis
de Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.5540 din 5 octombrie 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 Horezu - Băbeni - Budești Faurecia” , operatorului de transport rutier S.C.
Nicola Speditione S.R.L., pentru autovehiculele B-68-VPD, B-69-EBW și B- 64-JWW începând cu data
adoptării prezentei hotărâri şi până la data de 01 octombrie 2019.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzute la art.1, potrivit anexelor nr.1, nr.2 și
nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, S.C. Nicola Speditione S.R.L. şi Autorităţii Rutiere Române A.R.R. – Agenţia
Teritorială Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe siteul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 72 din 26.10.2016
NOTĂ: Anexele nr. 1, 2 şi 3 pot fi consultate pe site-ul C.J. 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 ”Negrulești – Pietrari – Govora – Budești Faurecia”,
operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 26 octombrie 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.
15519 din 12 octombrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 15520
din 12 octombrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
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Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L., emis
de Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.5540 din 5 octombrie 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
Govora – Budești Faurecia” , operatorului de
regulate speciale pe traseul ’’Negrulești – Pietrari –
transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L., pentru autovehiculele B-64-JXD, B-75-FDG și B-75-FDF
începând cu data adoptării prezentei hotărâri şi până la data de 01 octombrie 2019.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzute la art.1, potrivit anexelor nr.1, nr.2 și
nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, S.C. Nicola Speditione S.R.L. şi Autorităţii Rutiere Române A.R.R. – Agenţia
Teritorială Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe siteul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 73 din 26.10.2016
NOTĂ: Anexele nr. 1, 2 şi 3 pot fi consultate pe site-ul C.J. 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 ”Scundu – Fotești – Marcea – Galicea – Cremenari – Budești
Faurecia”, operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 octombrie 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.
15513 din 12 octombrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 15514
din 12 octombrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L., emis
de Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.5540 din 5 octombrie 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,
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HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe traseul Scundu – Fotești – Marcea – Galicea – Cremenari - Budești Faurecia” ,
operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L., pentru autovehiculele B-71-EWI, B-71-EWJ și
B- 63-XKB începând cu data adoptării prezentei hotărâri şi până la data de 01 octombrie 2019.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzute la art.1, potrivit anexelor nr.1, nr.2 și
nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, S.C. Nicola Speditione S.R.L. şi Autorităţii Rutiere Române A.R.R. – Agenţia
Teritorială Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe siteul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 74 din 26.10.2016
NOTĂ: Anexele nr. 1, 2 şi 3 pot fi consultate pe site-ul C.J. 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 ”Șerbănești - Gurișoara - Govora – Buleta – Budești Faurecia”,
operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 octombrie 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.
15515 din 12 octombrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 15516
din 12 octombrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L., emis
de Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.5540 din 5 octombrie 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 Șerbănești – Gurișoara – Govora – Buleta - Budești Faurecia” , operatorului
de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L., pentru autovehiculul B-63-KSN, începând cu data adoptării
prezentei hotărâri şi până la data de 1 octombrie 2019.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzute la art.1, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, S.C. Nicola Speditione S.R.L. şi Autorităţii Rutiere Române A.R.R. – Agenţia
Teritorială Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe siteul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 75 din 26 octombrie 2016
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul C.J. Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea
infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” – cod SMIS 14.921
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.10.2016, la care participă un număr
de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcție.
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui al Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr.
15769 din 18.10.2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr. 15770
din 18.10.2016 și avizele comisiilor de specialitate;
Văzând:
- Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada
2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și
Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;
-Instrucțiunea Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice nr. 146/17.06.2016 privind
încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în
perioada acordată urmare aplicării Instrucţiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor
și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora;
-Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 162/30.11.2009 privind aprobarea proiectului „Mirajul Oltului
- extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” și a cheltuielilor
legate de proiect și Contractul de finanțare nr. 1530/27.04.2011, cu modificările și completările ulterioare,
încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operațional Regional 2007 – 2013 prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia,
în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 și Unitatea
Administrativ – Teritorială Judeţul Vâlcea, în calitate de beneficiar
-Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 252/22.12.2015 privind aprobarea prelungirii duratei de
implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii
Călimănești - Căciulata” - SMIS 14921 și asigurarea sumelor necesare finalizării acestuia.
-Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 94/23.06.2016 privind aprobarea prelungirii duratei de
implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii
Călimănești - Căciulata” - SMIS 14921.
-Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 44/19.09.2016 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare
de 5.550.000 lei, pe o perioada de 10 ani, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.8/2016, privind unele masuri
financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare
2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare pentru finalizarea proiectului "Mirajul Oltului - extinderea
infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti-Caciulata", cu modificările și completările ulterioare.
-Contractul de finanţare nr. 1530/27.04.2011 pentru proiectul „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice
de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” (cod SMIS 14921), cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) litera b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea
infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești - Căciulata” până la data de 30 iunie 2018.
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Art. 2 – Se împuternicește domnul Constantin RĂDULESCU, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, să
semneze Actul Adițional la Contractul de finanțare nr. 1530/27.04.2011 de prelungire a duratei de implementare a
proiectului, Declarația de Angajament, anexă la Actul Adițional, precum și orice alte documente conexe.
Art. 3 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Organismului Intermediar pentru Programul Operațional Regional – Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud
– Vest Oltenia și Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional - Ministerul Dezvoltării
Regionale Administrației Publice, direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea
pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean
Vâlcea, 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. 76 din 26.10.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind majorarea valorii de inventar a unor bunuri imobile,
aflate în domeniul public al judeţului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 octombrie 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.15786 din 18 octombrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.15787
din din 18 octombrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”c” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările ulterioare și cele ale art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) și art.6 alin.(1) şi (2) din Legea
contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă majorarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al judeţului
Vâlcea, după cum urmează:
- DJ 677 Mădulari – Șușani - Limita judeţului Olt - poziţia nr.436 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului
nr.1362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și
comunelor din județul Vâlcea, cu valoarea investiţiei efectuate, respectiv 35.730.702,60 lei;
- DJ 665 Limită județ Gorj – Marița – Izvoru Rece – Vaideeni – Horezu – poziția nr.425 din Anexa nr.1 la
Hotărârea Guvernului nr.1362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea, cu valoarea investiţiei efectuate, respectiv
34.788.914,71 lei;
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni – poziția nr.638 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului
nr.1362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și
comunelor din județul Vâlcea, cu valoarea investiției efectuate, respectiv 4.525.147,20 lei.
Art.2 Datele de identificare ale bunurilor menționate la art.1, sunt prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Pe data prezentei se modifică corespunzător pozițiile din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.103 din 21 decembrie 1999, referitoare la însuşirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul
public al judeţului Vâlcea, cu modificările ulterioare.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale Economice, Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea,
Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) coroborate cu cele ale art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările completările ulterioare, cu un
nr. 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. 77 din 26 octombrie 2016
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul C.J. Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
H O TĂ R Â R E
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza: Documentație de avizare
a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiţii ,,Centrală termică
Pavilion C3 – Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti“
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 octombrie 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.15633 din 14 octombrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Tehnice, înregistrat sub nr.15634 din 14
octombrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico - economică faza: Documentație de avizare a lucrărilor de
intervenție pentru obiectivul de investiţii,”Centrală termică Pavilion C3 – Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti“, ai
cărei indicatori tehnico-economici sunt prevăzuţi în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Tehnice, Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, precum și Instituţiei
Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 78 din 26 octombrie 2016
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul C.J. Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate
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DISPOZIŢII
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a trei certificate de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 14976 din
03.10.2016, prin care se propune emiterea a trei certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit trei certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 557 din 04.10.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului VĂDUVA ADRIAN în BĂLĂNESCU
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5036 din
20.09.2016, prin care se propune admiterea cererii domnului Văduva Adrian, de schimbare, pe cale
administrativă, a numelui său de familie din Văduva în Bălănescu, 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 domnului Văduva Adrian, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea,
XXXXXXXXXXXXX judeţul Vâlcea, tată Liviu şi mamă Mariana, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul
Vâlcea, la data de XXXXXXXXX, CNP XXXXXXXXXXX, şi se schimbă numele acestuia, pe cale
administrativă, din Văduva în Bălănescu, urmând să poarte în viitor numele de familie BĂLĂNESCU şi
prenumele ADRIAN.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
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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. 559 din 04.10.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui
doamnei MILITARU LENUŢA-ALEXANDRA în ALEXANDRA
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5034 din
19.09.2016, prin care se propune admiterea cererii doamnei Militaru Lenuţa-Alexandra de schimbare a
prenumelui, pe cale administrativă, din Lenuţa-Alexandra în Alexandra, motivând că doreşte simplificarea
prenumelui, renunţând la „Lenuţa” şi nu a fost apelată niciodată astfel;
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. "d" 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 Militaru Lenuţa-Alexandra, domiciliată în Râmnicu Vâlcea,
XXXXXXXXXXXXXX, judeţul Vâlcea, tată Aurel şi mamă Nela, născută în municipiul Craiova, judeţul Dolj, la data de
XXXXXXX, C.N.P. XXXXXXXXXXXXX şi se schimbă prenumele acesteia, pe cale administrativă, din LenuţaAlexandra în Alexandra, urmând să poarte în viitor numele de familie MILITARU şi prenumele ALEXANDRA.
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. 560 din 04.10.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
extraordinară în data de 6.10.2016, ora 1000
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(2) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, emite următoarea:
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DISPOZIŢIE:
Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă extraordinară, în data de 6 octombrie 2016, ora
100, care se va desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei, urmărind
pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 561 din 04.10.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei MINA ŞTEFANIA-VALENTINA în DOBRIN
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5038 din 26.09.2016, prin
care se propune admiterea cererii doamnei Mina Ştefania-Valentina, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de
familie din Mina în Dobrin, motivând că doreşte să aibă acelaşi nume de familie cu cel al soţului şi al fiului dumnealor;
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 Mina Ştefania-Valentina, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea,
XXXXXXXXXXXXXXXX, judeţul Vâlcea, tată Valerian şi mamă Adela-Elena, născută în municipiul Râmnicu
Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de XXXXXXXXXXX, CNP XXXXXXXXXXXX, şi se schimbă numele acesteia,
pe cale administrativă, din Mina în Dobrin, urmând să poarte în viitor numele de familie DOBRIN şi prenumele
ŞTEFANIA-VALENTINA.
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. 562 din 04.10.2016
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.15022 din
04.10.2016, prin care se propune emiterea unei autorizaţii de desfiinţare.
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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 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. 563 din 04.10.2016
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. 15148 din
05.10.2016, 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. 568 din 06.10.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a unui certificat de urbanism
Constantin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 15203 din
06.10.2016, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism ;
În conformitate cu prevederile art. 4 , lit.a), punctul 1. şi 2. şi art. 6 din Legea nr. 50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat 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. 570 din 10.10.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.15448 din
11.10.2016, prin care se propune emiterea a două 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 ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două autorizaţii de construire, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 584 din 13.10.2016
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. 15441 din
11.10.2016, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (6), lit. c) 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 certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 585 din 13.10.2016
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
minorei ANDREESCU IONELA-AMALIA în MARTENIUC
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5039 din 03.10.2016, privind cererea
doamnei Marteniuc Maria-Magdalena, care solicită schimbarea numelui de familie al fiicei sale minore, din Andreescu în Marteniuc, motivând că,
în urma divorţului, minora i-a fost încredinţată spre creştere şi educare şi doreşte ca aceasta să poarte acelaşi nume de familie cu al dumneaei;
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.(3) lit. ’’f’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b"
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorei Andreescu
Ionela-Amalia, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, XXXXXXXX, judeţul Vâlcea, tată Aurelian-Ionuţ şi mamă
Maria-Magdalena, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, la data de XXXXXX, C.N.P.XXXXXXXX şi se schimbă
numele de familie al acesteia, pe cale administrativă, din Andreescu în Marteniuc, urmând să poarte în viitor
numele de familie MARTENIUC şi prenumele IONELA-AMALIA.
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. 586 din 13.10.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.15481 din
12.10.2016, 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 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. 588 din 13.10.2016
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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.15719 din
17.10.2016, 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 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. 593 din 18.10.2016
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. 15698 din
17.10.2016, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 4, lit.a), punctul 2. şi art. 6 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările 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. 594 din 18.10.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.15797 din
18.10.2016, prin care se propune emiterea a două 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 ulterioare;
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În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două 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. 599 din 19.10.2016
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, Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 15839/18.10.2016,
prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (6), lit. c) 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 nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 603 din 19.10.2016
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.15867 din
19.10.2016, 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 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. 605 din 19.10.2016
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară,
în data de 26 octombrie 2016, ora 1000
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(1) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE:
Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 26 octombrie 2016, ora
1000, care se va desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenţa dispoziţie.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei, urmărind
pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 606 din 20.10.2016
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.16083 din
24.10.2016, 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 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. 612 din 26.10.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 16199 din
25.10.2016, 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;
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În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se 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. 613 din 26.10. 2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.16128 din
25.10.2016, 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 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 autorizaţii de construire, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 614 din 26.10.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind prelungirea unei autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.16197 din
25.10.2016, prin care se propune prelungirea unei autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (7) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 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 prelungeste valabilitatea unei autorizaţii de construire, prevăzută 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. 616 din 26.10.2016
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.16263 din
26.10.2016, 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 nr. 50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, 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. 617din 27.10.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 16321 din
27.10.2016, prin care se propune emiterea a două certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 621 din 28.10.2016
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii a unei autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr.16368 din 28.10.2016, prin care se propune
prelungirea valabilităţii a unei autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art. 7, alin 7 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 prelungeşte valabilitatea a unei autorizaţii de construire, prevăzută în anexa, care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Arhitectului – şef al judeţului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 624 din 31.10.2016
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind aprobarea efectuării de virări de credite bugetare, pe anul 2016
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.16413 din 28 octombrie 2016,
prin care se propune aprobarea efectuării de virări de credite bugetare, pe anul 2016;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(5) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art.1 Se aprobă efectuarea de virări de credite bugetare, pe anul 2016, potrivit anexelor nr.1 – 8, care fac
parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie,
Direcţiei Generale Economice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 629 din 31.10.2016
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. 16411 din
28.10.2016, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
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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. 630 din 31.10.2016
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. 16443 din
31.10.2016, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1) - (3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 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. 632 din 31.10.2016
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ANEXE
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexă la Dispoziţia nr. 557 din 04.10.2016

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... interval: 67 - 69
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

1

2

3

4

5

6

7

1

CIOBANU
COSTEL

Braşov judet
Braşov, C.P.
540000, Str.
Şoimului, Nr.
20

Scoatere teren
din fondul
forestier in
vederea
construirii unei
"Vile turistice"

comuna
Voineasa

12 luni

Protecția mediului; - Decizia
Garzii Forestiere Vâlcea pentru
scoaterea definitiva din circuitul
silvic a suprafetei de teren; Aviz custode SIT Frumoasa cod ROSPA0043 - Plan de
situaţie pe suport cadastral vizat
de Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara - Vâlcea; După scoaterea definitivă a
terenului din circuitul silvic, se
va solicita emiterea unui nou
certificat de urbanismin scopul
construirii obiectivului declarat,
in baza unei documentaţii
actualizate şi a extrasului de
carte funciară, in care să fie
preluate datele referitoare la
terenul scos din circuitul silvic.

2

ENESCU
MIHAI

Voineasa, Sat Modernizare
Voineasa
locuinţa şi
judet Vâlcea,
împrejmuire
Str.
I.Gh.Duca, Nr.
52

municipiul
Rm.Vâlcea,
Sat Voineasa

12 luni

Alimentare cu apă ; Alimentare
cu energie electrică ; Sănătatea
populației ; Protecția mediului ; Acord proiectant iniţial sau
Expertizare tehnică; - Aviz
Inspectoratul
de
Stat
in
Construcţii - Plan de situaţie pe
suport topografic avizat de
Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară - Vâlcea - Studiu
geotehnic; - Referat verificator
tehnic conform Legea 10/1995
privind Calitatea in construcţii;

3

S.C.SAREROM
S.R.L. prin
Bercescu
Vicenţiu

Afumaţi, Sat
Afumaţi judet
Ilfov, Str.
Şoseaua
Bucureşti +
Urziceni, Nr.
89

Execuţie foraje
comuna
de cercetare in " Voineasa, Sat
Perimetrul de
-, C.P. prospecţiune
pentru pegmatit
cu mică si
feldspat zona
Cataracte I Voineasa,
judeţul Vâlcea "

6 luni

Protecția mediului ; - Acordul de
principiu al Direcţiei Silvice
Vâlcea; - Agenţia Naţională
pentru Resurse Minerale; - Aviz
Sistemul de Gospodărire a
Apelor; - Garda Forestieră
Râmnicul Vâlcea; - Acord
administrator drum forestier; Acordul exprimat in forma
autentică, al proprietarilor de
terenuri afectate de lucrari; - Plan
de incadrare in teritoriu şi Plan de
situatie pe suport topografic vizat
de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate imobiliară - Valcea

ARHITECT-SEF,
ELENA DANA PETRESCU
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Anexă la dispoziţia nr. 561 din 04.10.2016
ORDINEA DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 6 octombrie 2016, ora 1000
Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.44 din 19 septembrie 2016, referitoare la
aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 5.550.000 lei, pe o perioadă de 10 ani, în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr.8/2016, privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene
aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare pentru finalizarea proiectului
“Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti - Căciulata”.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
Anexa la Dispozitia nr. 563 din 04.10.2016

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

LISTA
cuprinzând autorizațiile de desființare propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... interval: 4 - 4
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată
execuție

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

municipiul
București, Bdul Basarabia
, nr.250, etaj
4,

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

1

OMV PETROM
S.A. (S.C. IKEN
Construct
Management
S.R.L.)

84.680,00

comuna
Stoileşti

3 luni

ARHITECT ȘEF,
ELENA DANA PETRESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 568 din 06.10.2016
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: 70 - 70
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

1

2

3

4

5

6

7

1

Consiliul
Județean
Vâlcea

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

Modernizare
D.J.703G,
JibleaSălătrucelBerislăveștiRobaia-Limita
Județului Argeș,
faza Studiu de
fezabilitate.

orasul
Călimănești,
comuna
Sălătrucel și
comuna
Berislăvești
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24 luni

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.; - Avize
Administratori reţele : electrice,

apă - canal, gaze naturale;
telefonie, cablu T.V. - Aviz
C.N.Transelectrica S.A. S.T.
Pitești; - Aviz Direcția Silvică
Râmnicu Vâlcea, dacă la
realizarea lucrărilor se
afectează fondul forestier; Expertiză tehnică; - 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;
PREȘEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 570 din 10.10.2016
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... interval: 71 - 71
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
ptr. autorizația
de construire

1

2

3

4

5

6

7

1

S.C.
GIRVET
SRL

Râmnicu Vâlcea judet
Vâlcea, Str. Vasile
Olănescu, Nr. 1

Înființare plantație comuna Milcoiu,
pomicolă intensivă Sat Tepșenari
de nuc în comuna
Milcoiu, județul
Vâlcea – faza
studiu de
fezabilitate

12 luni

Protecția mediului ; Dovada accesului direct sau
prin servitute la drum public
- Aviz de gospodărire a
apelor - Studiu hidrologic Plan de încadrare în zonă ș
plan de situație

PRESEDINTE,
CONSTANTIN RADULESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 584 din 13.10.2016

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... interval: 21 - 22
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Valoare

Amplasament

Durată
execuție

Obs.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

S.C. CEZ
DISTRIBUȚIE
S.A. prin S.C.
LES ENERG
SRL.

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

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

1272,36 lei

comuna
Milcoiu

3 luni

2

S.C. CEZ
DISTRIBUȚIE
S.A. prin S.C.
ONELI SERV
SRL.

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

,, Branșament monofazat
subteran – Pârvan Marcel,
localitatea Runcu, strada
Valea Babei, județul Vâlcea''

1326,38 lei

comuna
Runcu

2 luni

ARHITECT ȘEF,
ELENA DANA PETRESCU
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 585 din 13.10.2016

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... interval: 72 - 72

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
de
urbanism
(luni)

1

2

3

4

5

6

1

Nicu
Constantin

Râmnicul Vâlcea, Sat Alipire parcele
judet Vâlcea, Sect. -, C.P. - cu numere
, Str. Stolniceni, Nr. 81A
cadastrale
35400 şi 35394

comuna Voineasa, Sat
Obirşea Lotrului, C.P. -

6

Avize și
acorduri
pentru
autorizația
de
construire
7
Protecția
mediului ;

PRESEDINTE,
CONSTANTIN RADULESCU

Anexa la Dispoziţia nr. 588 din.13.10.2016

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

LISTA
cuprinzând autorizația de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind autorizarea
lucrărilor de construire
Nr. .... din ... interval: 23 - 23
Amplasament

Durată
execuție

Observații

5

6

7

8

95.000 lei

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

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea
lucrării

Valoare

1

2

3

4

1

PRUNEŞI
CRISTIAN
NICOLAE

Râmnicul Vâlcea,
Sat - judet Vâlcea,
Sect. -, C.P. -, Str.
Nicolae Titulescu,
Nr. 14

Şopron
(adăpost
autovehicule) Parter inalt şi
Fosă septică

24 luni

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 593 din 18.10.2016
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .. din .. interval: 24 - 24
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Valoare

1

2

3

4

5

Târgu Mureș
judet Mureș,
Str. Salcîmilor,
Nr. 23

,,Lucrări
pregătitoare
provizorii, foraj
şi probe de
producţie
sonda 2
Giuleşti''

1

S.N.G.N. ROMGAZ
S.A. MediaşSucursala Târgu
Mureş (reprezentată
de S.C. Petrostar
S.A. Ploieşti),

3.904.470 lei

ARHITECT ȘEF,
ELENA DANA PETRESCU
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Amplasament

Durată
execuție

Observații

6

7

8

comuna
Fârtățești

12 luni

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 594 din 18.10.2016
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din … interval: 73 - 73
Nr.
Solicitant
crt.
1
1

2
Comuna
Dăești

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

3

4

5

6

7

Dăești, judetul
Vâlcea

,, Înființare
distribuție gaze
naturale în comuna
Dăești,județul
Vâlcea - faza studiu
de prefezabilitate ''

orasul Călimănești 24 luni
și comuna Dăești,
Satele Sînbotin,
Dăești,
Fedeleșoiu

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
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Alimentare cu apă ;
Canalizare ; Alimentare cu
energie electrică ;
Telefonizare ; fibră opticăinternet ; Protecția mediului ; Aviz Autoritatea Națională de
Reglementare în Domeniul
Energiei - Aviz tehnic
Inspectoratul de Stat în
Construcţii; - Aviz
Administratori drum județean
și drumuri locale - Aviz
Sistemul de Gospodărire al
Apelor-Vâlcea - Aviz
Compania Națională de Căi
Ferate CFR S.A.(dacă se
execută lucrări în zona de
protecție și siguranță a căii
ferate) - Aviz Statul Major
General-M.Ap.N - Aviz
Adnibistrația Națională a
Rezervelor de Stat și
Probleme Speciale
- Aviz Inspectoratul de
Poliţie Judeţean - Serviciul
rutier Aviz tehnic de
racordare(Acord de acces)
al Operatorului de distribuție
a gazelor naturale al
orașului Călimănești si aviz
de amplasament - Plan de
încadrare in zonă şi plan de
situaţie intocmit pe suport
topografic - Studiu
geotehnic - pentru faza
D.T.A.C.se va solicita alt
certificat de urbanism de
către persoane juridice
române sau străine care
deţin autorizaţii şi/sau
licenţe emise de ANRE,
conform Legii nr.123/2012 Legea energiei electrice şi a
gazelor naturale, cu
modificările şi completările
ulterioare

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 599 din 19.10.2016

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... interval: 25 - 26
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

1

2

3

4

Valoare

Durată
Observații
execuție

Amplasament

5

6

7
2 luni

1

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

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

,, Branșament monofazat 798,90 lei
subteran – Boieru
Veronica, comuna
Milcoiu, sat Tepșenari,
județul Vâlcea''

comuna
Milcoiu

2

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

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

2295,44 lei
,, Branșament electric
trifazat subteran – spațiu
comercial Dragomir
Augustin Sorin''

comuna Runcu, 2 luni
Sat Runcu

8

PRESEDINTE,
CONSTANTIN RADULESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 603 din 19.10.2016
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... interval: 74 - 74

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

1

2

3

4

1

Popescu
Constantin
Ionel

Runcu, Sat Runcu
judet Vâlcea

Alipire terenuri (nr.cadastral
35118 și nr cadastral 35119)

Valabilitate
Amplasament certificate
urbanism

Avize și
acorduri
pentru
autorizația
de construire

5

6

7

comuna Runcu,
Sat Runcu

12 luni

-

ARHITECT ȘEF,
ELENA DANA PETRESCU
Anexa la Dispozitia nr. 605 din 19.10.2016

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

LISTA
cuprinzând autorizațiile de desființare propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... interval: 5 - 5
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Valoare

Amplasament

Durată
execuție

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

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

București ,
Str. Barbu
Văcărescu,
Nr. 201

1

42.124,46 lei
''Desființare
stație telefonie
mobilă Vodafone
Romania S.A.''

comuna Milcoiu

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
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12 luni

Anexă la Dispoziţia nr. 606 din 26.10.2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
00
din data de 26 octombrie 2016, ora 10
Aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 30 septembrie 2016.
Aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 6 octombrie 2016.
Informare privind activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu,
de la şedinţa precedentă şi până în prezent.
Informare privind eficienţa activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, în trimestrul II /2016.
Informare privind activitatea din trimestrul al-III-lea 2016 a instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului
Judeţean Vâlcea.
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiții ale
Consiliului Județean Vâlcea finanțate parțial sau integral din bugetul propriu al județului Vâlcea, precum și a Bugetelor
unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2016.
Proiect de hotărâre privind rectificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 4 din 29 ianuarie 2016,
privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, cu
modificarile și completările ulterioare.
Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean ”Aurelian
Sacerdoţeanu” Vâlcea.
Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Memorialului “Nicolae Bălcescu”.
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Vâlcea.
Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul „Băile Olănești – Vlădești - Budești Faurecia", operatorului de transport rutier S.C.
Nicola Speditione S.R.L.
Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul "Drăgășani – Scundu – Fotești – Marcea – Galicea - Cremenari- Budești Faurecia ",
operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.
Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul "Călimănești – Bogdănești – Fedeleșoiu - Budești Faurecia", operatorului de transport
rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.
Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul „Horezu – Băbeni - Budești Faurecia", operatorului de transport rutier S.C. Nicola
Speditione S.R.L.
Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul „Negrulești – Pietrari – Govora - Budești Faurecia", operatorului de transport rutier S.C.
Nicola Speditione S.R.L.
Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul "Scundu – Fotești – Marcea – Galicea – Cremenari - Budești Faurecia ", operatorului
de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.
Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale, pe traseul „Șerbănești - Gurișoara – Govora – Buleta - Budești Faurecia", operatorului de
transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea
infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti - Căciulata” - cod SMIS 14.921.
Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al Județului
Vâlcea.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza: Documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Centrală termică Pavilion C3 - Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti”.
Raport privind activitatea economico – financiară a Societăţii CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, pentru perioada 1
ianuarie – 30 septembrie 2016.
Diverse.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
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Anexa la Dispoziţia nr. 612 din 26.10.2016

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: 27 - 27
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare

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

1220,32 lei comuna Runcu,
Sat Valea Babei

,,Branșament
monofazat subteran
– pentru Scheip
Alexandru Iulian''

Durată
Observații
execuție
7

8

2 luni

ARHITECT ȘEF,
ELENA DANA PETRESCU

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 613 din 26.10.2016

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... interval: 29 - 29
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Valoare

Amplasament

Durată
execuție

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ridiche Dumitru

,, Extindere
Vlădești, Sat
Priporu nr. 269, rețea apă
judet Vâlcea,
potabilă și
branșament''

3739,16 lei

comuna Vlădești
Sat Priporu și
comuna Păușești,

6 luni

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 614 din 26.10.2016
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... interval: 28 - 28
Nr.
crt.

Solicitant

1

2

1

S.C.CEZ
DISTRIBUTIE S.A.
prin S.C.VALORIS
S.R.L.

Adresa solicitant

Denumirea
lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

3

4

5

6

Râmnicul Vâlcea,
Sat - judet Vâlcea,
Sect. -, C.P. -, Str.
Ştirbei Vodă, Nr.
7

BRANŞAMENT 2.322,00
ELECTRIC
TRIFAZAT
AERIAN ŞI
SUBTERAN
pentru locuinţă
COMŞA ION

PRESEDINTE,
CONSTANTIN RADULESCU

38

comuna Voineasa,
C.P. -

Durată
de
Observații
execuție
(luni)
7
6 luni

8

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 616 din 26.10.2016

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
a căror valabilitate urmează a se prelungi
Nr. .... din ... interval: 34 - 34
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Valoare

Amplasament

Durată
execuție

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

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

Bucureşti
judet ,
Sect. 5, Str.
Bulevardul
Libertăţii,
Nr. 14

1

Proiectul ro-net 267.169,13
construirea unei
lei
infrastructuri
naţionale de
broadband în zonele
defavorizate localitatea Negraia

comuna Scundu 12 luni
şi comuna
Pesceana

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
Anexa la Dispozitia nr. 617 din 27.10.2016

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

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

Solicitant

1

2

1

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

Adresa solicitant

Denumirea
lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

3

4

5

6

București , Str.
Barbu Văcărescu,
Nr. 201

''Desființare 37819,50
stație
telefonie
mobilă ''

Durată
de
Observații
execuție
(luni)
7

comuna Câineni

8

12 luni

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 621 din 28.10.2016

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... interval: 75 - 76
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

1

2

3

4

5

6

7

S.C. CONPET
S.A. prin S.C.
PETROSTAR
S.A.

Ploiești judet
Prahova, C.P.
100559, Str.
Anul 1848, Nr.
1-3

Dezafectare conductă de
țiței O 10 3/4” Mădulari Botorani, în zona D.N. 67B
Drăgășani-Tg. Cărbunești,
localitatea Gușoeni și
localitatea Măciuca, județul
Vâlcea, pe o lungime de
circa 2250m.

1

39

comuna
Gușoeni și
comuna
Măciuca

12 luni

Protecția mediului ; Aviz S.N.T.G.N.
”Transgaz” - S.A.
Mediaș; -Aviz
administrator rețea
telecomunicații; -Aviz
Garda Forestieră
Râmnicu Vâlcea; -Aviz
și Autorizație

Administrator drum
național și
Administrator drum
județean; -Aviz Oficiul
de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară
Vâlcea şi Decizia
D.A.D.R. pentru
scoaterea terenului
din circuitul agricol; Acorduri proprietari
terenuri în
conformitate cu
prevederile legale,
pentru acces şi
realizarea lucrărilor
propuse prin proiect; Studiu geotehnic
verificat la cerința Af; Referat verificator
proiect, conform Legii
nr.10/1995, privind
calitatea în construcții,
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 Oficiul de
Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea; Deviz evaluare lucrări;
2

S.C. CONPET
S.A. prin S.C.
PETROSTAR
S.A.

Ploiești judet
Prahova, C.P.
100559, Str.
Anul 1848, Nr.
1-3

Înlocuire conductă de țiței
O 10 3/4” Mădulari Botorani, în zona D.N. 67B
Drăgășani-Tg. Cărbunești,
localitatea Gușoeni și
localitatea Măciuca, județul
Vâlcea, pe o lungime de
circa 2250 m.

40

comuna
Gușoeni și
comuna
Măciuca

12 luni

Protecția mediului ; Aviz S.N.T.G.N.
”Transgaz” - S.A.
Mediaș; -Aviz
administrator rețea
telecomunicații; -Aviz
Garda Forestieră
Râmnicu Vâlcea; -Aviz
și Autorizație
Administrator drum
național și
Administrator drum
județean; -Aviz Oficiul
de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară
Vâlcea şi Decizia
D.A.D.R. pentru
scoaterea terenului
din circuitul agricol; Acorduri proprietari
terenuri în
conformitate cu
prevederile legale,
pentru acces şi
realizarea lucrărilor
propuse prin proiect; Studiu geotehnic
verificat la cerința Af; -

Referat verificator
proiect, conform Legii
nr.10/1995, privind
calitatea în construcții,
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 Oficiul de
Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea; Deviz evaluare lucrări.
PREȘEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 624 din 31.10.2016
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire eliberate pentru executare de lucrări, a căror valabilitate
urmează a se prelungi
Nr. .... din ... interval: 35 - 35
Nr.
crt.

Nr. autorizație
Data eliberării

Solicitant

Denumirea lucrării

Valoare

Localitatea

Durata de
prelungire

1

2

3

4

5

6

7

1

35/15.10.2015

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

,,Proiectul Ro-Netconstruirea unei
infrastructuri
naționale de
broaband în
zonele defavorizatelocalitatea Găinești”

Comuna
Făurești și
comuna
Laloșu, judeţul
Vâlcea

12 luni

110.334,77 lei

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 630 din 31.10.2016

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... interval: 78 - 78
Nr.
Solicitant
crt.
1
1

2
Consiliul
Județean
Vâlcea

Adresa solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
ptr. autorizația
de construire

3

4

5

6

7

judet Vîlcea, Str. G-ral
Praporgescu, Nr. 1

,, Modernizare comuna Mihăești,
DJ 678 A,
Galicea,Nicolae
DN64(Tătărani) Bălcescu, Milcoiu
- Bratia Vale –
Cocoru - Dealu
Mare –
Predești Corbii din Vale
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24 luni

Alimentare cu apă;
Canalizare;
Alimentare cu
energie electrică;
Gaze naturale;
Telefonizare;
S.N.T.G.N.,,
Transgaz S.A. '' ;

O.M.V.Petrom S.A. Zona de producție
III- Muntenia Vest ;
C.N.Transelectrica
S.A. S.T. Pitești; ;
Protecția mediului ; Aviz tehnic
Inspectoratul de Stat
în Construcţii; Acord Inspectoratul
Judeţean în
Construcţii Vâlcea; Aviz Sistemul de
Gospodărire a Apelo
Vâlcea; - Aviz
Direcția Județeană
pentru Cultură
Vâlcea; - Avize
Administratori
drumuri:naționale,
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,
dacă la realizarea
lucrărilor se
afectează fondul
forestier; - Aviz
Agenția Națională de
Îmbunătățiri
Funciare; - Aviz
Oltchim S.A.(pentru
amplasamentul
conductelor de
etilenă și propilenă);
Expertiză tehnică; Studiu geotehnic
verificat la cerința Af
- Referat verificator
conform Legii
nr.10/1995, privind
calitatea în
construcţii,
republicată - Plan de
încadrare în zonă şi
plan de situaţie
întocmit pe suport
topografic vizate de
Oficiul de Cadastru ş
Publicitate Imobiliară
Vâlcea; - Deviz
lucrări

– Popești –
Ginerică Limita Județ
Argeș "
Prezentul
certificat de
urbanism este
insoțit de
anexele nr.1 nr.4

PREŞEDINTE
CONSTANTIN RĂDULESCU
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Anexa la Dispoziţia nr. 632 din 31.10.2016

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

LISTA
cuprinzând certificatul de urbanism propus a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, cu completările şi modificările ulterioare
Nr. .... din ... interval: 77 - 77
Nr.
Solicitant
crt.
1
1

2

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

3

4

5

6

7

Extindere
locuinţă
existenă,
construire
garaj, centrală
termică,
bucătărie şi
împrejmuire

comuna
Voineasa, Sat
-, C.P. -

CIOBANU Braşov,
COSTEL Sat - judet
Braşov,
Sect. -,
C.P. -, Str.
Şoimului,
Nr. 20

12 luni

Alimentare cu apă ; -Canalizare ;
Alimentare cu energie electrică ;
Protecția mediului ; - Aviz proiectant iniţial
sau expertiză tehnică; - Aviz Inspectoratul de
Stat în Construcţii; - Referat verificator
conform Legii nr.10/1995 privind Calitatea în
construcţii; - Plan de situaţie vizat de Oficiul
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU

******************************
Dosar nr. 1401/90/2014
Operator de date cu caracter personal nr. 4087
ROMÂNIA
TRIBUNALUL VÂLCEA - SECŢIA A II-A CIVILĂ
SENTINŢA CIVILĂ NR. 1990/2015
Şedinţa publică din 6 noiembrie 2015
Instanţa constituită din:
PREŞEDINTE: Daniel Donţete
Grefier: Elena Mihaela Voicu
Pe rol fiind judecarea cauzei de contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamanta ASOCIAŢIA DE
PROTECŢIE A ANIMALELOR „A DOUA ŞANSĂ”, în contradictoriu cu pârâţii PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.
VÂLCEA prin PRIMAR şi CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM. VÂLCEA, având ca obiect anulare act
administrativ.
La apelul nominal făcut în şedinţă se prezintă reprezentanta pârâţilor, d-na consilier juridic Prodescu
Mihaela, în baza delegaţiei de reprezentare depusă la dosar, lipsă fiind reclamanta.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
Se expune referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că pârâta Primăria
Municipiului Rm. Vâlcea nu a răspuns la adresa dispusă în cauză de către instanţă la termenul anterior de
judecată, după care:
Reprezentanta pârâţilor, d-na consilier juridic Prodescu Mihaela, depune la dosarul cauzei adresa nr.
10066/05.11.2015, în 2 exemplare, emisă de Primăria Municipiului Rm. Vâlcea - Direcţia Administrării
Domeniului Public, prin care comunică instanţei că în perioada 11.02.2014 - 18.04.2014 nu au fost câini
adoptaţi la distanţă din Adăpostul de Câini fără Stăpân al Municipiului Rm. Vâlcea, conform prevederilor HCL
nr. 2/11.02.2014.
Tribunalul, din oficiu, invocă şi pune în discuţie excepţia lipsei de interes în ce priveşte capătul de cerere
privind anularea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea nr. 29/11.02.2014, în condiţiile în care
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la acest moment aceasta nu mai este în vigoare, fiind înlocuită cu o altă HCL, iar pe de altă parte, după cum
rezultă din relaţiile înaintate de către Primăria Municipiului Rm. Vâlcea - Direcţia Administrării Domeniului
Public la acest termen de judecată, ea nu a produs efecte juridice în speţă, în condiţiile în care niciun câine
nu a fost adoptat la distanţă potrivit acelei hotărâri. Acordă cuvântul părţii prezente şi pe fondul acţiunii.
Reprezentanta pârâţilor, d-na consilier juridic Prodescu Mihaela, solicită instanţei admiterea excepţiei
lipsei de interes în ce priveşte capătul de cerere privind anularea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Rm. Vâlcea nr. 29/11.02.2014, deoarece, aşa cum au arătat şi prin înscrisurile depuse pentru acest termen
de judecată, hotărârea nu a produs efecte juridice, întrucât nu au fost câini adoptaţi la distanţă din Adăpostul
de Câini fără Stăpân al Municipiului Rm. Vâlcea.
Pe fond, solicită instanţei respingerea acţiunii formulate de reclamantă, conform motivelor arătate pe larg
prin întâmpinarea depusă la dosar şi să se constate ca rămasă fără obiect cererea privind anularea Hotărârii
Consiliului Local nr. 29/11 februarie 2014, aceasta încetându-şi aplicabilitatea odată cu aprobarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 161/25 iulie 2014.
Tribunalul reţine cauza spre soluţionare.
TRIBUNALUL
Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vâlcea la data de 11.04.2014 reclamanta Asociaţia de
protecţie a animalelor „A doua şansă” a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii Primăria Municipiului Rm. Vâlcea
prin Primar şi Consiliul Local al Municipiului Rm. Vâlcea, anularea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Rm. Vâlcea nr. 29/11.02.2014 privind aprobarea tarifului de adopţie la distanta a câinilor fără stăpân aflaţi în
adăpostul public din municipiul Râmnicu Vâlcea.
În motivare reclamanta a arătat în esenţă că la adoptarea acestei hotărâri a fost încălcat principiului
transparentei prin nerespectarea etapelor premergătoare adoptării HCL 29/11.02.2014 referitor la prevederile
Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica, in principal prin nerespectarea tuturor
termenelor legale instituite prin art. 7 alin. 2, alin. 10 lit. d) si alin. 11 din Legea 52/2003. De asemenea, tariful
pentru adopţia la distanţă a câinilor fără stăpân a fost stabilit în mod incorect, respectiv la modul pauşal, pentru
toate cheltuielile aferente Serviciului de gestionare a câinilor fara stapan pentru anul 2013, prin impartirea la 12
luni si apoi la un nr. de 320 de caini, aceasta nereprezentând soluţia adecvată, în detrimentul unui calcul
individualizat ca si cost efectiv pentru un câine deja cazat in respectivul adăpost public.
Tariful adoptat prin HCL 29/2014 de 123,35 lei/ câine/ luna este unul maximal, incluzând costuri care nu
fac obiectul strict al întreţinerii unui câine in adăpostul public, aşa cum este prevăzut de legislaţia in vigoare,
nefiind de natura de a încuraja adopţia de la distanta, dimpotrivă. Reclamanta oferă ca exemplu cazul
Consiliului local al mun. Brăila, care pentru aceleaşi servicii a adoptat un cost de întreţinere câine fara
stapan/luna pentru adopţie la distanta de 94,71 lei/caine/lunar, iar Primaria Sector 2 Bucureşti - un tarif pentru
aceleaşi servicii de 77.00 lei/caine/lunar.
Prin urmare, reclamanta consideră că se aduce o atingere grava drepturilor tuturor cetăţenilor
municipiului Rm. Vâlcea prin adoptarea HCL 29/2014, având in vedere ca respectivii caini fara stapan sunt
caini comunitari, respectiv bunuri ale comunităţii, a căror administrare se face din bani publici, necesitandu-se
astfel transparenta totala si legalitatea in modalitatea de administrare.
În drept a invocat prevederile Legii nr. 554/2004, 52/2003, 215/2001.
În probaţiune a depus la dosar înscrisuri.
Pârâtul Consiliul local al municipiului Râmnicu Vâlcea a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat
respingerea cererii reclamantei. A învederat că prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Râmnicu
Vâlcea nr. 29 din 11 februarie 2014 a fost aprobat tariful de adopţie la distanta a câinilor fara stapan aflaţi in
adăpostul public din municipiul Râmnicu Vâlcea, in cuantum de 123,35 lei/caine/luna inclusiv TVA.
Împotriva acestei hotărâri, Asociaţia de protecţie a animalelor «A doua şansa» a formulat cerere de
suspendare adresată Tribunalului Vâlcea la data de 28.02.2014 şi care a format obiectul dosarului nr.
749/90/2014. In urma acestei cereri, instanţa a admis cererea contestatoarei, suspendând efectele HCL nr.
29/11.02.2014.
Ulterior, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, in urma raportului întocmit de Direcţia
Administraţii Domeniului Public, in aplicarea prevederilor HCL nr. 23/20147 prin care s-a aprobat
"Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de gestionare a câinilor fara stapan in
municipiul Ramnicu Vâlcea", ale OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cinilor fara
stapan si ale Hotărârii Guvernului nr. 1059/2013, a adoptat HCL nr. 161 din 25 iulie 2014, prin care tariful de
adopţie la distanta a câinilor fara stapan aflaţi in adăpostul public din municipiul Ramnicu Vâlcea a fost stabilit
in cuantum de 97,34 lei/caine/luna inclusiv TVA.
Conform art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 161/2014, incepand cu data acestei hotărâri, orice
prevederi contrare isi încetează aplicabilitatea. Fata de cele arătate mai sus, pârâtul a solicitat sa se constate
rămânerea fara obiect a cererii de chemare in judecata, Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 11 februarie
2014, incetându-si aplicabilitatea odată cu aprobarea Hotărârii Consiliului Local nr. 161 din 25 iulie 2014.
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La data de 21.10.2014 reclamanta a depus „răspuns la întâmpinare”, acesta reprezentând totodată şi o
modificare a acţiunii iniţiale, în sensul că reclamanta a solicitat anularea atât a HCL 29/11.02.2014, cat si a
HCL 161/25.07.2014, ambele hotărâri fiind aprobate cu încălcarea normativelor in vigoare.
A arătat reclamanta că a contestat cuantumul si modul de calcul al tarifului de adoptare de la distanta in
valoare de 123,35 lei, iar instanţa investita cu suspendarea de efecte a HCL 29/2014 i-a dat dreptate, in
sensul in care pana la soluţionarea anularii HCL 29/20144 respectiva HCL nu mai putea avea efecte.
Consiliul Local Rm. Vâlcea a desconsiderat însă intru totul deciziile instanţei, sens in care - blocata fiind
de efecte HCL 29/2014-, adopta - fara a notifica si asociaţia reclamantă - HCL 161/2014, având exact acelaşi
obiect, insa un tarif mai redus. Pârâta nu a avut niciun temei legal in adoptarea HCL 161/2014, atât timp cat
instanţa nu s-a pronunţat pe anularea HCL 29/2014.
Reclamanta a mai învederat că în cadrul dosarului nr. 1622/2/2014 de pe rolul Curţii de Apel Bucureşti,
Fundaţia pentru protecţia animalelor VIER PFOTEN, in contradictoriu cu Guvernul României, a obţinut
suspendarea normelor de aplicare ale OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor
fara stapan, consacrate prin Legea 258/2013.
A susţinut reclamanta că ambele HCL – respectiv 29/2014 si 161/2014 – au la baza in cadrul adoptării lor
normele suspendate mai sus menţionate – iar anterior HCL 161/2014 aceste norme au fost suspendate de
drept de efecte prin decizia Curţii de Apel Bucureşti, drept urmare aceste HCL nu mai au nicio baza legala ca
si funcţionare si derulare de efecte. Reclamanta a adus la cunoştinţa paratelor suspendarea normelor in
dicutie, acestea confirmand a tine cont de dispoziţiile de suspendare a acestor norme, însă se poate vedea
cum inteleg pârâtele a tine cont de orice decizie a instanţei.
La termenul din 06.11.2015 tribunalul a invocat din oficiu şi a pus în discuţie excepţia lipsei de interes în
ce priveşte capătul de cerere privind anularea HCL nr. 29/2014, asupra căreia a rămas în pronunţare, luând
totodată concluziile părţilor şi pe fond.
Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine următoarele:
În ce priveşte excepţia lipsei de interes a capătului de cerere având ca obiect anularea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 29/11.02.2014, tribunalul reţine că acest act administrativ
normativ (acest caracter rezultă din faptul că se adresează unor destinatari nedeterminaţi, respectiv oricărei
persoane care ar fi dorit să adopte la distanţă câini din adăpostul public al municipiului Râmnicu Vâlcea) nu
se mai află în vigoare la momentul soluţionării cauzei, fiind abrogat prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 161 din 25 iulie 2014.
Abrogarea unui act administrativ normativ nu determină, în principiu, rămânerea fără obiect sau lipsa de
interes a acţiunii ce vizează anularea acestuia, atât timp cât, în perioada în care s-a aflat în vigoare, actul
respectiv a produs efecte juridice, pe care partea reclamantă este interesată să le înlăture prin acţiunea sa. În
speţă însă, după cum rezultă din relaţiile furnizate de Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea la solicitarea
tribunalului, HCL nr. 29/11.02.2014 nu a produs niciun efect juridic în perioada în care a fost aplicabilă
(respectiv de la data adoptării sale – 11.02.2014 şi până la data de 18.04.2014, când prin sentinţa nr.
2663/2014 pronunţată în dosarul nr. 749/90/2014 Tribunalul Vâlcea a suspendat aplicarea HCL nr. 29/2014
până la pronunţarea instanţei de fond), în condiţiile în care niciun câine fără stăpân din adăpostul public al
municipiului nu a fost adoptat la distanţă în perioada menţionată.
Astfel fiind, cum actul administrativ normativ a cărui anulare se cere nu se mai află în vigoare şi nici nu a
produs vreun efect juridic pe care reclamanta să fie interesată să-l înlăture prin anularea actului, tribunalul
constată că cererea reclamantei este, sub acest aspect, lipsită de interes, urmând a fi admisă excepţia
invocată de tribunal din oficiu.
În ce priveşte cel de-al doilea capăt de cerere, dedus judecăţii de către reclamantă prin modificarea
cererii iniţiale, realizată prin „răspunsul la întâmpinare”, prin care a solicitat şi anularea HCL nr.
161/25.07.2014 (care a înlocuit HCL nr. 29/2014), tribunalul reţine că acţiunea reclamantei este întemeiată.
În acest sens tribunalul are în vedere că, după cum se arată şi în preambulul acestui act administrativ
normativ, el a fost emis în baza OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără
stăpân şi a Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 155/2001, aprobate prin HG nr. 1059/2013.
Tribunalul constată că HCL Rm. Vâlcea nr. 161/2014 are ca obiect aprobarea tarifului de adopţie la
distanţă a câinilor fără stăpân aflaţi în adăpostul public din municipiul Râmnicu Vâlcea. Deşi în actul contestat
se menţionează ca bază legală şi OUG nr. 155/2001, este de observat că prevederile actului normativ cu
forţă de lege nu reglementează în niciun fel procedura „adopţiei la distanţă” a câinilor fără stăpân din
adăposturile publice, nefiind menţionată de altfel nici posibilitatea unei asemenea adopţii.
Adopţia la distanţă a câinilor fără stăpân este reglementată doar prin Normele metodologice aprobate prin
HG nr. 1059/2013, respectiv prin capitolul VIII din norme. Prin urmare, HCL Rm. Vâlcea nr. 161/25.07.2014
vizează punerea în aplicare a dispoziţiilor normative cu forţă superioară cuprinse în HG nr. 1059/2013.
Însă, după cum învederează reclamanta, aplicarea prevederilor HG nr. 1059/2013 a fost suspendată prin
sentinţa nr. 1982/20.06.2014 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul nr. 1622/2/2014, începând
chiar cu data pronunţării acestei sentinţe (deoarece, conform art. 14 alin. 4 din Legea nr. 554/2004, hotărârea
prin care se pronunţă suspendarea este executorie de drept, iar recursul nu este suspensiv de executare).
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Suspendarea aplicării HG nr. 1059/2013 a durat până la data de 20.03.2015, când prin sentinţa nr.
810/2015 pronunţată în dosarul nr. 5160/2/2014 Curtea de Apel Bucureşti a respins cererea de anulare a HG
nr. 1059/2013.
Tribunalul mai reţine că hotărârea judecătorească prin care se dispune suspendarea executării unui act
administrativ cu caracter normativ produce efecte erga omnes, ca şi actul suspendat (în acest sens, ÎCCJ,
Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 38/07.01.2011 pronunţată în dosarul nr.
1371/33/2010).
Faţă de cele de mai sus, tribunalul reţine că pârâtul Consiliul local al mun. Rm. Vâlcea a adoptat HCL nr.
161/2014, la data de 25.07.2014, într-o perioadă în care executarea HG nr. 1059/2013 era suspendată cu
efecte erga omnes, astfel că acest act normativ nu putea servi ca bază legală pentru adoptarea hotărârii
emise de pârât. Prin urmare, actul contestat trebuie considerat ca fiind lipsit de bază legală şi, drept
consecinţă, nelegal, impunând-se anularea acestuia.
Faptul că, ulterior, suspendarea executării HG nr. 1059/2013 a încetat, iar acţiunea de anulare a acestui
act a fost respinsă, nu are relevanţă în cauză, deoarece legalitatea unui act administrativ se examinează prin
raportare la prevederile legale în vigoare la momentul emiterii sale, iar prin dispariţia ulterioară a motivului de
nelegalitate nu operează o înlăturare a sancţiunii nulităţii prin „convalescenţa” actului administrativ.
Întrucât motivul de nelegalitate examinat mai sus a fost găsit întemeiat, tribunalul nu va mai analiza
celelalte critici de nelegalitate invocate de reclamantă.
Astfel fiind, tribunalul va admite excepţia lipsei de interes în ce priveşte capătul de cerere privind anularea
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 29/11.02.2014 şi va respinge cererea de
anulare a acestui act ca lipsită de interes.
Va admite în schimb capătul de cerere privind anularea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Râmnicu Vâlcea nr. 161/25.07.2014 şi va anula această hotărâre.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE
Admite excepţia lipsei de interes în ce priveşte capătul de cerere privind anularea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 29/11.02.2014.
Respinge cererea de anulare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr.
29/11.02.2014, formulată de reclamanta ASOCIAŢIA DE PROTECŢIE A ANIMALELOR „A DOUA ŞANSĂ”,
cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Lespezi, nr. 116, jud. Vâlcea, în contradictoriu cu pârâţii PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA PRIN PRIMAR şi CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU
VÂLCEA, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. G-ral Praporgescu, nr. 14, jud. Vâlcea, ca lipsită de interes.
Admite capătul de cerere privind anularea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr.
161/25.07.2014.
Anulează Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 161/25.07.2014.
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Vâlcea.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 06.11.2015.
Preşedinte,
Daniel Donţete

Grefier,
Elena Mihaela Voicu

Red. D.D./ 29.12.2015/ 4 ex.

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1990/2015,
rămasă definitivă prin respingerea, ca tardiv, a recursului formulat de reclamanta
Asociaţia de Protecţie a Animalelor „A doua şansă” şi prin respingerea, ca nefondat,
a recursului formulat de pârâtul Consiliul Local al municipiului Rm. Vâlcea şi a
recursului incident formulat de reclamantă, conform deciziei nr. 996/R-CONT din
03.06.2016 a Curţii de Apel Piteşti
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