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Hotărârea nr. 194 din 25 septembrie 2017 privind incetarea de drept, inainte de termen, prin
demisie, a mandatului de consilier judetean al domnisoarei Mariana Madalina Cotar
Hotărârea nr. 195 din 25 septembrie 2017privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului
Dumitru Marian, precum si cooptarea acestuia in Comisia pentru sanatate, familie, protectie sociala si
protectia copilului
Hotărârea nr. 196 din 25 septembrie 2017 privind modificarea componentei comisiei de validare a Consiliului
Judetean Valcea
Hotărârea nr. 197 din 25 septembrie 2017 privind Rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea
si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a Bugetelor unor
institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2017
Hotărârea nr. 198 din 25 septembrie 2017privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.
104 din 31.05.2017, referitoare la esalonarea la plata a sumei de 1.886.065,92 lei, reprezentand obligatii
fiscale provenite din redeventa si majorari datorate bugetului propriu al Judetului Valcea de catre S.C.
APAVIL S.A. Valcea
Hotărârea nr. 199 din 25 septembrie 2017 privind modificarea statului de functii al Centrului de
Asistenta Medico-Sociala Ladesti
Hotărârea nr. 200 din 25 septembrie 2017 privind modificarea organigramei si a statului de functii
ale Spitalului de Psihiatrie Dragoesti
Hotărârea nr. 201 din 25 septembrie 2017 privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea
transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Horezu-Bistrita",
operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A.
Hotărârea nr. 202 din 25 septembrie 2017 privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea
transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Pietreni-Salina
Ocnele Mari", operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A.
Hotărârea nr. 203 din 25 septembrie 2017 privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea
transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
"Barbatesti-Bistrita", operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A.
Hotărârea nr. 204 din 25 septembrie 2017 privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea
transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
"Pietreni-Bistrita", operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A.
Hotărârea nr. 205 din 25 septembrie 2017privind aprobarea Conventiei de colaborare pentru
realizarea si actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap, incheiata
intre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati, Consiliul Judetean Valcea si Directia
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea
Hotărârea nr. 206 din 25 septembrie 2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si
Functionare a Serviciului Public de Salubrizare, Studiului de Oportunitate pentru Delegarea
Serviciilor de Operare ale SMID, Judetul Valcea si a Documentatiilor de atribuire pentru Delegarea
serviciului de operare si administrare a statiilor de sortare de la Brezoi si Raureni, Delegarea
gestiunii serviciului de colectare si transport a deseurilor din zonele 1 si 3 ale judetului Valcea
Hotărârea nr. 207 din 25 septembrie 2017 privind aprobarea demararii procesului de evaluare a unor
centre de plasament din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului
Valcea, in vederea inchiderii acestora si dezvoltarii de servicii sociale alternative, prin Programul
Operational Regional 2014–2020
Hotărârea nr. 208 din 25 septembrie 2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice,
faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Cresterea eficientei
energetice a cladirii Complexului de servicii comunitare–Ramnicu Valcea”
Hotărârea nr. 209 din 25 septembrie 2017 privind aprobarea proiectului ”Cresterea eficientei energetice a
cladirii Complexului de servicii comunitare–Ramnicu Valcea” si a cheltuielilor legate de implementarea
acestuia
Hotărârea nr. 210 din 25 septembrie 2017 privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului
Judetean Valcea nr. 162 din 31 iulie 2017
Hotărârea nr. 211 din 25 septembrie 2017 privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine
Publica Valcea
Hotărârea nr. 212 din 25 septembrie 2017 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea
nr.193 din 30 august 2017, privind reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Valcea
Hotărârea nr. 213 din 25 septembrie 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta
Educationala Valcea
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Hotărârea nr. 214 din 25 septembrie 2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului
Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni
Hotărârea nr. 215 din 25 septembrie 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Scolii Profesionale Speciale Bistrita
Hotărârea nr. 216 din 25 septembrie 2017 privind solutionarea sesizarii inregistrate in Registrul de
evidenta al Comisiei de disciplina constituita la nivelul Consiliului Judetean Valcea, sub nr. 1 din 26
ianuarie 2017, referitoare la Directorul executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Valcea
Hotărârea nr. 217 din 25 septembrie 2017 privind solutionarea sesizarii inregistrate in Registrul de
evidenta al Comisiei de disciplina constituita la nivelul Consiliului Judetean Valcea, sub nr. 1 din 26
ianuarie 2017, referitoare la Directorul executiv adjunct al Directiei Generale de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Valcea
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Dispoziţia nr. 591 din 06.09.2017 privind prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire
Dispoziţia nr. 592 din 06.09.2017 privind emiterea a două certificate de urbanism
Dispoziţia nr. 600 din 13.09.2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al minorei BULZAN FRANCESCA-ELENA în FRUNZĂ
Dispoziţia nr. 601 din 13.09.2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei DOGARU MARIA în STAICU
Dispoziţia nr. 602 din 13.09.2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului LUPU MARIAN-ALEXANDRU în DĂNILĂ
Dispoziţia nr. 607 din 19.09.2017 privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
ordinară, în data de 25 septembrie 2017, ora 1000
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HOTĂRÂRI
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie,
a mandatului de consilier judeţean al domnişoarei Mariana Mădălina Cotar

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 25 septembrie 2017, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.
12517 din 19 septembrie 2017;
Luând în considerare referatul constatator, înregistrat la nr. 12518 din 19 septembrie 2017, precum şi
avizele comisiilor de specialitate;
Văzând cererea, înregistrată la nr. 12443 din 18 septembrie 2017, prin care domnişoara Mariana
Mădălina Cotar a demisionat din funcţia de consilier judeţean;
În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2), lit. “a” şi alin. (3), art. 10 şi art. 12 din Legea privind
Statutul aleşilor locali, nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile
art.59 alin.(2) lit “a”, alin (3), art.60 şi art.62 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.169/2015;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se ia act de încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier
judeţean al domnişoarei Mariana Mădălina Cotar, aleasă pe lista Partidului Ecologist Român la alegerile
pentru Consiliul Judeţean Vâlcea din data de 5 iunie 2016 şi se declară locul vacant.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Partidului
Ecologist Român – Organizaţia Judeţeană Vâlcea, precum şi domnişoarei Mariana Mădălina Cotar, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice
locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru,
0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 194 din 25 septembrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Dumitru Marian, precum şi
cooptarea acestuia în Comisia pentru sănătate, familie, protecţie socială şi protecţia copilului

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 25 septembrie 2017, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din totalul de 32 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.
12533 din 19 septembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat la
nr. 12534 din 19 septembrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Partidului Ecologist Român, Organizaţia Judeţeană Vâlcea, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr. 12508 din 19 septembrie 2017, prin care se comunică numele următorului
supleant pe lista acestui partid pentru funcţia de consilier judeţean precum şi apartenenţa acestuia la partid;
Ţinând cont de procesul–verbal al Comisiei de validare şi având în vedere opţiunea domnului consilier
judeţean Dumitru Marian;
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În conformitate cu prevederile art.100 alin.(33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, prevederile art. 54, alin. (2), coroborate cu art. 98, cele ale art.
90 coroborate cu art. 31 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale art.26 alin. (1) şi alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.169 din 31 august 2015;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Dumitru Marian, supleant pe lista de
candidaţi ai Partidului Ecologist Român, Organizaţia Judeţeană Vâlcea, la alegerile pentru Consiliul
Judeţean Vâlcea din data de 5 iunie 2016.
Art.2 Domnul Dumitru Marian, consilier judeţean, se cooptează în Comisia pentru sănătate, familie,
protecţie socială şi protecţia copilului.
Art.3 Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.7 din 01.07.2016 privind aprobarea numărului şi
componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea se modifică în mod corespunzător.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre structurilor
funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Partidului Ecologist Român, Organizaţia
Judeţeană Vâlcea, precum şi domnului Dumitru Marian, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 şi 90, coroborate cu cele ale
art.31 alin. (5) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri, iar domnul Dumitru
Marian nu a participat la vot.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 195 din 25 septembrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei comisiei de validare a Consiliului Judeţean Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 25 septembrie 2017, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.
12535 din 19 septembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat la
nr. 12536 din 19 septembrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.1 din 1 iulie 2016 privind alegerea comisiei de validare a
mandatelor consilierilor judeţeni ai Consiliului Judeţean Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 90 coroborate cu cele ale art. 31 alin. (2) din Legea administraţiei
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.11 şi art.12 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.169 din 31 august 2015;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Componenţa Comisiei de validare a mandatelor consilierilor judeţeni ai Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobată
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.1/01.07.2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se
completează în sensul înlocuirii domnişoarei Cotar Mariana Mădălina cu domnul consilier judeţean Dumitru Marian.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi
persoanelor prevăzute la art. 1, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.

6

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.90 coroborate cu cele ale art.31 alin.
(2) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean
Dumitru Marian nu a participat la vot.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 196 din 25 septembrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii
ale Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi a Bugetelor unor instituţii publice
finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 septembrie 2017, 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.12349 din 15 septembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.12350
din 15 septembrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Anexei nr.3 la Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.63/2017, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 şi ale Hotărârii Guvernului nr.
640/2017, pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru
stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018;
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 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.45 din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexelor nr.1 şi 2.
(2) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2017, 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 ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau
integral de la bugetul local, pe anul 2017, 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 2017, potrivit anexei nr.3.a.
Art.3 Se rectifică Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate parţial sau integral
din venituri proprii, pe anul 2017, potrivit anexelor nr.4, 4.1, 5, 5.1, 6 şi 6.1.
Art.4 Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.8, 3, 3a, 4, 4.1, 5, 5.1, 6 şi 6.1, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 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.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 197 din 25 septembrie 2017

NOTĂ: Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.8, 3, 3a, 4, 4.1, 5, 5.1, 6 şi 6.1 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 completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.104 din 31.05.2017, referitoare la
eşalonarea la plată a sumei de 1.886.065,92 lei, reprezentând obligaţii fiscale provenite din
redevenţă şi majorări datorate bugetului propriu al Judeţului Vâlcea
de către S.C. APAVIL S.A. Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 septembrie 2017, 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.12320 din 14 septembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.12321
din 14 septembrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.622, alin.(1) din Codul de Procedură Civilă,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.186 din Codul de Procedură Fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.5, art.7, pct.3 şi art.9 din Regulamentul privind procedura de
acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale la bugetul propriu al judeţului Vâlcea, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.10 din 28 iulie 2016;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
”I. Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 104 din 31.05.2017 privind eşalonarea la plată a
obligaţiilor fiscale provenite din redevenţă şi majorări datorate bugetului propriu al Judeţului Vâlcea de către
S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, se completează după cum urmează:
După art. 1 se introduc două noi articole, art. 11 şi 12, care vor avea următorul cuprins:
Art.11 Suma de 943.032,96 lei ce reprezintă majorări de întârziere pentru neplata redevenţei, se
constituie venituri ale bugetului propriu al judeţului Vâlcea.
Art. 12 Suma de 943.032,96 lei reprezentând redevenţa restituită de către Unitatea Administrativ
Teritorială Judeţul Vâlcea va fi utilizată de S.C. APAVIL S.A. Vâlcea pentru constituirea şi alimentarea
Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (Fond IID).
Art. II. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial
al Judeţului Vâlcea”.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu
prevederile art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri, iar domnii consilieri
judeţeni Adrian Cosmin Dima şi Alexandru Oproaica nu au participat la vot.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 198 din 25 septembrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 25 septembrie 2017, 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.12285 din 14 septembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, Biroul Resurse
Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, înregistrat la nr.12286 din 14 septembrie 2017, precum şi avizele
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
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Văzând adresa Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti nr.849 din 22 august 2017, înregistrată
la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.11280 din 22 august 2017;
În conformitate cu prevederile art.91 alin. (1) litera „a” şi alin.(2), lit. „c” 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
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă statul de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti, potrivit anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 58 din 31 martie
2017, privind aprobarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti .
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice precum şi Centrului de
Asistenţă Medico-Socială Lădeşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.199 din 25 septembrie 2017

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 Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 septembrie 2017, 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.12298 din 14 septembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.12299 din 14 septembrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Ţinând cont de adresa Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti nr.2698 din 12 septembrie 2017, înregistrată
la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.12181 din data de 12 septembrie 2017;
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 şi completările ulterioare, ale art.169, alin.(3), lit.”a” din
Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008, privind transferul ansamblului de atribuţii şi
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.15, lit.”a”, „b” şi „c” din Normele metodologice de aplicare a
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, ale Hotărârii Guvernului
nr.529/2010, pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei
publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru
care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria
Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul
asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr.1778/2006, privind
aprobarea normativelor de personal, ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1224/2010, privind aprobarea
normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi
completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1.778/2006, privind aprobarea normativelor de
personal şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.70 din 30 iunie 2010;
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În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) 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 modifică organigrama Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, potrivit anexei nr.1.
Art.2 Se modifică statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, potrivit anexei nr.2.
Art.3 Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Pe data adoptării prezentei, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.63 din din 31 martie 2017, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale
Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti.
Art.5 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice, precum şi Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti,
în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 200 din 25 septembrie 2017

NOTĂ: Anexele nr.1 şi 2 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea
hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale,
pe traseul ”Horezu - Bistriţa”, operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A.

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 septembrie 2017, 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.11445 din 25 august 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.11446 din 25 august 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Văzând avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A., emis de
Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr. 3848 din 24 august 2017;
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 prevederilor art.97, alin.(1) 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 atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul ”Horezu - Bistriţa”, operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A., pentru
autovehiculul VL-50-ANT, de la data aprobării hotărârii consiliului judeţean şi până la data de 07.08.2018.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzută la art. 1, potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A. şi Autorităţii Rutiere
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Române A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean Dănuţ Zgripcea nu a participat la vot.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 201 din 25 septembrie 2017

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 judeţean de persoane
prin curse regulate speciale, pe traseul ”Pietreni - Salina Ocnele Mari”,
operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A.

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 septembrie 2017, 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.11443 din 25 august 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.11444 din 25 august 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Văzând avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A., emis de
Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.3848 din 24 august 2017;
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 prevederilor art.97, alin.(1) 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 atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul ”Pietreni - Salina Ocnele Mari”, operatorului de transport rutier S.C.
Antares Transport S.A., pentru autovehiculul VL-58-ANT, de la data aprobării hotărârii consiliului judeţean
şi până la data de 07.08.2018.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzută la art. 1, potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A. şi Autorităţii Rutiere
Române A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean Dănuţ Zgripcea nu a participat la vot.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 202 din 25 septembrie 2017

NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale, pe traseul ”Bărbăteşti - Bistriţa”, operatorului de transport rutier S.C.
Antares Transport S.A.

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 septembrie 2017, 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.12163 din 12 septembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.12164 din 12
septembrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Văzând avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A.,
emis de Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.4120 din 07
septembrie 2017;
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 prevederilor art.97, alin.(1) 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 atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul ”Bărbăteşti- Bistriţa”, operatorului de transport rutier S.C. Antares
Transport S.A., pentru autovehiculul VL-60-ANT, de la data aprobării hotărârii consiliului judeţean şi până la
data de 07.08.2018.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzută la art. 1, potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A. şi Autorităţii Rutiere
Române A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean Dănuţ Zgripcea nu a participat la vot.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 203 din 25 septembrie 2017

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 judeţean de persoane
prin curse regulate speciale, pe traseul ”Pietreni - Bistriţa”,
operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A.

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 septembrie 2017, 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.12161 din 12 septembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.12162 din 12
septembrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
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Văzând avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A.,
emis de Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.4120 din 07
septembrie 2017;
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 prevederilor art.97, alin.(1) 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 atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul ”Pietreni - Bistriţa”, operatorului de transport rutier S.C. Antares
Transport S.A., pentru autovehiculul VL-91-ANT, de la data aprobării hotărârii consiliului judeţean şi până la
data de 07.08.2018.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzută la art. 1, potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A. şi Autorităţii Rutiere
Române A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri, iar domnul consilier judeţean Dănuţ Zgripcea nu a participat la vot.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 204 din 25 septembrie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Convenţiei de colaborare pentru realizarea şi actualizarea Registrului electronic
central privind persoanele cu handicap, încheiată între Autoritatea Naţională pentru
Persoanele cu Dizabilităţi, Consiliul Judeţean Vâlcea şi Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 25 septembrie 2017, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.12106 din 11 septembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat la
nr.12107 din 11 septembrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi înregistrată la Consiliul Judeţean
Vâlcea sub nr.11564/30.08.2017;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (5) lit. ”a” pct.2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
pentru constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap nr.1106/2011;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă Convenţia de colaborare pentru realizarea şi actualizarea Registrului electronic
central privind persoanele cu handicap, încheiată între Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu
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Dizabilităţi, Consiliul Judeţean Vâlcea şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru,
0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 205 din 25 septembrie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare,
Studiului de Oportunitate pentru Delegarea Serviciilor de Operare ale SMID, Judeţul Vâlcea şi a
Documentaţiilor de atribuire pentru Delegarea serviciului de operare şi administrare
a staţiilor de sortare de la Brezoi şi Râureni, Delegarea gestiunii serviciului
de colectare şi transport a deşeurilor din zonele 1 şi 3 ale judeţului Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 25.09.2017, la care participă un număr de 33
consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Luând în considerare Expunerea de motive înregistrată cu nr.12478/18.09.2017, şi Raportul de specialitate
înregistrat cu nr. 12479/18.09.2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea.
Văzând solicitarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a
Localităţilor din Judeţul Vâlcea, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea cu nr. 9293/03.08.2017 privind
necesitatea aprobării documentaţiilor menţionate,
În conformitate cu prevederile:
a) art. 860-867 din Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legii administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Legii privind transparenţa decizională în administraţia publică nr. 52/2003, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
d) art. 8, alin. (3), lit. d1) şi i), respectiv art. 30 alin. (1) şi (5) din Legea serviciilor comunitare de
utilităţi publice nr. 51/ 2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) art. 1, alin. (2), art. 2, art. 6, alin. (1) şi (3) şi art. 12, alin. (1) şi (3) din Legea serviciului de
salubrizare a localităţilor nr. 101/ 2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) Legii privind regimul deşeurilor nr. 211/ 2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
g) Legii privind achiziţiile publice nr. 98/ 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
h) O.G. nr. 21/ 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
i) art. 20 alin. (2) din H.G. nr. 855/ 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
j) H.G. nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului - cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
k) Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C.U.P. nr. 111/ 2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al
serviciului de salubrizare a localităţilor;
l) Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C.U.P. nr. 82/ 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de salubrizare a localităţilor;
m) Acordului - Documentului de Poziţie privind implementarea şi asigurarea sustenabilităţii proiectului
„Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”, aprobat prin hotărâri ale Consiliului
Judeţean Vâlcea şi ale tuturor celor 89 de Consilii Locale ale Municipiilor, Oraşelor şi Comunelor din judeţ;
n) art. 5 alin. (1), lit. d) şi e), respectiv alin. (2) lit. d) şi p) şi art. 21 alin. (6) din Statutul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea, cu modificările
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şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (4) lit. f) şi alin. (6) lit. a) pct. 14, coroborate cu
prevederile art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare
din Judeţul Vâlcea în forma prezentată în Anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Studiul de Oportunitate pentru Delegarea Serviciilor de Operare ale SMID,
Judeţul Vâlcea în forma prezentată în Anexa 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă Documentaţia de atribuire pentru Delegarea gestiunii serviciului de colectare şi
transport a deşeurilor din zonele 1 şi 3 ale judeţului Vâlcea în forma prezentată în Anexa 3 la prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă Documentaţia de atribuire pentru Delegarea serviciului de operare şi
administrare a staţiilor de sortare de la Brezoi şi Râureni, Judeţul Vâlcea în forma prezentată în Anexa
4 la prezenta hotărâre.
Art. 5. Se împuterniceşte Dumitru–Gery Buşe, ca în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Vâlcea să
aprobe şi să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de
Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea completările aduse privind aprobarea Documentaţiilor de atribuire
pentru Delegarea serviciului de operare şi administrare a staţiilor de sortare de la Brezoi şi Râureni, Judeţul Vâlcea,
Delegarea gestiunii serviciului de colectare şi transport a deşeurilor din zonele 1 şi 3 ale judeţului Vâlcea şi a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare, Studiului de Oportunitate pentru
Delegarea Serviciilor de Operare ale SMID, Judeţul Vâlcea, rezultate din modul de aprobare a documentelor de
către UAT-urile membre în măsura în care acestea sunt conforme cu scopul şi obiectivele proiectului ”Sistem de
management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea” - SMID.
Art. 6. Anexele 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Prezenta Hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de
Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea, Unităţii de Implementare a Proiectului ”Sistem de
management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea” din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea,
Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea şi va fi adusă la cunoştinţă publică conform legii.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), lit. ”d”, din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0
abţineri, iar domnii consilieri judeţeni Dumitru–Gery Buşe şi Victor George Popescu nu au participat la vot.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 206 din 25 septembrie 2017

NOTĂ: Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari
adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea demarării procesului de evaluare a unor
centre de plasament din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vâlcea, în vederea închiderii acestora şi dezvoltării de servicii sociale alternative,
prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.09.2017, 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.
12329 din 14.09.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr.
12330 din 14.09.2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (1), lit. d) şi alin.(5), pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală; art. 125 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea de Guvern nr. 1113/2014 privind
aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014 2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea

15

drepturilor copilului 2014 – 2016; Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 149/31.07.2015 privind
aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Vâlcea pentru perioada 2015 – 2020;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă demararea procesului de evaluare a Centrului pentru copilului cu Dizabilităţi,
str. Liviu Rebreanu, nr. 4, Mun. Rm. Vâlcea, judeţ Vâlcea, în vederea închiderii acestuia şi dezvoltării de
servicii sociale alternative, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 - Obiectiv
specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: copii.
Art. 2 - Se aprobă demararea procesului de evaluare a Centrului de Plasament Andreea, str.
Nicolae Iorga, nr. 20, Mun. Rm. Vâlcea jud. Vâlcea, în vederea închiderii acestuia şi dezvoltării de servicii
sociale alternative, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 - Obiectiv specific
8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: copii.
Art. 3 - Se aprobă demararea procesului de evaluare a Centrului de Plasament Ana, str. Liviu
Rebreanu, nr. 2, Mun. Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea, în vederea închiderii acestuia şi dezvoltării de servicii
sociale alternative, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 - Obiectiv specific
8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: copii.
Art. 4 – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Vâlcea va derula procesul de
evaluare şi va elabora Planurile individuale de închidere pentru centrele de plasament prevăzute la art. 1-3.
Art. 5 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a
Copilului pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. d) 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.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 207 din 25 septembrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. şi a indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii Complexului
de servicii comunitare – Râmnicu Vâlcea”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.09.2017, 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.
12472 din 18.09.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr.
12473 din 18.09.2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art.44, alin. (1) din Legea nr. 273/
2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea de Guvern
nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice; Ghidului Solicitantului privind condiţiile specifice de
accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/ 7REGIUNI; Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr. 149/31.07.2015 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a
Judeţului Vâlcea pentru perioada 2015 – 2020;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza D.A.L.I. şi indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiţii ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii Complexului de servicii comunitare –
Râmnicu Vâlcea”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe,Direcţiei Generale Economice şi Direcţiei Tehnice,pentru a
aduce la îndeplinire prevederile ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea,
precum şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) coroborate cu cele
ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 208 din 25 septembrie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii Complexului de servicii
comunitare – Râmnicu Vâlcea” şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.09.2017, 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.
12474 din 18.09.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr.
12475 din 18.09.2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (5), lit. a), pct. 2 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ghidul Solicitantului
privind condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR
/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI; Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.149/31.07.2015 privind aprobarea
Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Vâlcea pentru perioada 2015 – 2020;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 - Se aprobă proiectul ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii Complexului de servicii
comunitare – Râmnicu Vâlcea” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional
2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B, Apelul de proiecte
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.
Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii Complexului
de servicii comunitare – Râmnicu Vâlcea”, în cuantum de 6.809.053 lei (inclusiv TVA).
Art. 3 – (1) Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Judeţului Vâlcea, reprezentând achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului şi contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de
136.182 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii Complexului de
servicii comunitare – Râmnicu Vâlcea”.
(2) Sumele aprobate la alineatul precedent vor fi revizuite în conformitate cu ultimul buget rezultat în
urma evaluării tehnice şi financiare a cererii de finanţare.
Art. 4 - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării
proiectului ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii Complexului de servicii comunitare – Râmnicu Vâlcea”,
în scopul derulării în condiţii optime, se vor asigura din bugetul judeţului Vâlcea
Art. 5 - Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art. 6 - În perioada de sustenabilitate a proiectului, judeţul Vâlcea se obligă să asigure întreţinerea
investiţiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi să menţină natura activităţii publice
corespunzătoare destinaţiei actuale a clădirii (servicii sociale), pentru care s-a acordat finanţare.
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Art. 7 – Se împuterniceşte domnul Constantin Rădulescu să semneze toate actele necesare şi
contractul de finanţare, în numele Judeţului Vâlcea.
Art. 8 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre tuturor
direcţiilor din aparatul de specialitate, pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei şi va asigura publicarea acesteia
pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) coroborate cu cele
ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 209 din 25 septembrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind: modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr. 162 din 31 iulie 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.09.2017, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr.
12376/15.09.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe
înregistrat sub nr. 12377/15.09.2017, 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 şi completările ulterioare, prevederile Ordinului nr. 1917/2005 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul
de conturi pentru instituţiile publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale art. 1 - alin (2), art. 2 - alin. (1) şi ale art. 6 - alin. (1) şi (2) din Legea contabilităţii nr.
82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea privind declararea de
interes public judeţean a unor bunuri imobile şi mobile achiziţionate prin contractul de furnizare nr.
22070/4722/9.12.2015, „Echipamente pentru staţia de compostare Râureni” în cadrul proiectului
„Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea” (SMID Vâlcea), nr. 162 din 31
iulie 2017, cu anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2 - Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru a aduce la îndeplinire
prevederile ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în
Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2) lit. d) 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.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 210 din 25 septembrie 2017

NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 septembrie 2017, la care participă
un număr de 33 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri judeţeni în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.
12334 din 14 septembrie 2017, prin care se propune modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Vâlcea;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală înregistrat sub
nr. 12335 din 14 septembrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de Hotărârea A.T.O.P. nr. 8 din 30 august 2017 privind modificarea componenţei Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea;
Având în vedere adresa nr. 6957 din 05.09.2017 transmisă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea
şi înregistrată la Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Vâlcea sub nr. A/73 din 07.09.2017;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(5) lit. „a”, punctul 7 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.17 alin.(2)
din Legea nr.218/2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi cele ale art.9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al autorităţii teritoriale
de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002 ;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Componenţa Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea aprobată prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr. 57 din 30 septembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.
Domnul colonel Ionel Nuţă se înlocuieşte cu domnul locotenent colonel Dan Pascaru – Inspector
Şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea;
2.
Domnul comisar şef de poliţie Bogdan Berechet se înlocuieşte cu domnul comisar şef de poliţie
Mircea Gabriel Ciobotoiu – Inspector Şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea.
Art.2 Pe data prezentei hotărâri, se validează mandatul domnului locotenent colonel Dan Pascaru – Inspector
Şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea şi al domnului comisar şef
de poliţie Mircea Gabriel Ciobotoiu – Inspector Şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea.
Art.3 Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 57 din 30 septembrie 2016, privind validarea
mandatului membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, cu modificările ulterioare, se modifică
în mod corespunzător.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, Direcţiei Generale
Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice precum şi persoanelor nominalizate la art.1 şi art.2, în
vederea aducerii la îndeplinire.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru,
0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 211 din 25 septembrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 193 din 30 august 2017,
privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 septembrie 2017, 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.12408 din 15 septembrie 2017;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat
sub nr.12409 din 15 septembrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale – Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Drepturilor Copilului şi Adopţie nr.12226/DGPDC/SM/so/11 septembrie 2017, înregistrată la Consiliului
Judeţean Vâlcea sub nr.11853 din 12 septembrie 2017 şi adresa Asociaţiei Centrul pentru Familie nr.1470
din 15 septembrie 2017, înregistrată la Consiliului Judeţean Vâlcea sub nr.12307 din 15 septembrie 2017;
Ţinând cont de procesul-verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.104 din Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.502/2017, privind
organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Alineatele (1) şi (2) ale articolului 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.193 din 30 august 2017,
privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea se modifică după cum urmează:
1. După punctul 6 al alineatului (1) se introduce punctul 7 care va avea următorul cuprins:
„7. Doina Niţescu - Reprezentant al Asociaţiei Centrul pentru Familie”
- Membru
cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă
2. După punctul 4 al alineatului (2) se introduce punctul 5 care va avea următorul cuprins:
„5. Camelia Păsat - Reprezentant al Asociaţiei Centrul pentru Familie”
- Membru
cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă
Art.II Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vâlcea, Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Vâlcea, Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea, Spitalului Judeţean
de Urgenţă Vâlcea, Asociaţiei de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic din România – Filiala Vâlcea,
Asociaţiei Centrul pentru Familie, precum şi persoanelor prevăzute la art.I, în vederea aducerii la îndeplinire
a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(5) coroborate cu ale art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 212 din 25 septembrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEţEAN VÂLCEA

H O TĂ R Â R E
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea
în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean
de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 septembrie 2017, 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.11959 din 06 septembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.11960 din 06 septembrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea nr.1461 din 04
septembrie 2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.11765 din 04 septembrie 2017;
Ţinând cont de procesul-verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(5), lit.„a”, pct.1 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.12, alin.(7), art.96, alin.(21), lit.”b”,
art.96, alin.(6), art.96, alin.(7), art.110, alin.(3) şi art.112, alin.(3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.2, alin.(2), art.6, art.12, alin.(2) şi (3) şi art.13 din Regulamentul
privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă
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educaţională, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului nr.5555/2001 şi ale art.4, alin.(2), lit.”b”, art.5, alin.(1) şi (2), art.10, alin.(2), art.11,
alin.(1) şi art.15, alin.(1) din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie
din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale
nr.4619/2014, 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 Doamna Antoanela Fărcăşanu, profesor, se desemnează ca reprezentant al Consiliului Judeţean
Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea.
Art.2 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.59 din 30 septembrie 2016, privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Centrului
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea, precum şi
doamnei Antoanela Fărcăşanu, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(5) coroborate cu prevederile
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru şi 1 vot împotrivă.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 213 din 25 septembrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea
în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 septembrie 2017, la care
participă un număr de 32 consilieri judeţeni, din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.11846 din 05 septembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.11847 din 05 septembrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de procesul verbal al comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (5) lit. ”a” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12, alin.(7), art. 96, alin. (21)
lit. ”b”, art. 96 alin. (6), art. 96, alin.(7), art. 110, alin.(3) şi art. 112, alin.(3) din Legea nr.1/2011 a educaţiei
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile art. 5, alin. (1) şi (2), art. 10, alin.(2), art.
11, alin.(1) şi art. 15, alin.(1) din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale
nr.4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se desemnează reprezentanţii Consiliului Judeţean Vâlcea de Administraţie al Centrului Şcolar
pentru Educaţie Incluzivă Băbeni, după cum urmează:
1. Doamna Neacşu Daniela, cu un număr de 32 voturi pentru şi 0 voturi împotrivă;
2. Domnul Matei Laurenţiu, cu un număr de 32 voturi pentru şi 0 voturi împotrivă.
Art.2 Pe data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile art. 1 din Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr 61 din 30 septembrie 2016, privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Generale Economice, Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni, persoanelor prevăzute la
art.1, precum şi doamnei Neacşu Elena Daniela şi domnului Matei Laurenţiu, în vederea aducerii la
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îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(5) coroborate cu prevederile
art. 98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 214 din 25 septembrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEţEAN VÂLCEA

H O TĂ R Â R E
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea
în Consiliul de Administraţie al şcolii Profesionale Speciale Bistriţa

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 septembrie 2017, 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.12305 din 14 septembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.12306
din 14 septembrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa şcolii Profesionale Speciale Bistriţa nr.3030 din 13 septembrie 2017, înregistrată la
Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.12252 din 13 septembrie 2017;
ţinând cont de procesul – verbal de validare;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(5), lit.„a”, pct.1 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.12, alin.(7), art.96, alin.(21), lit.”b”,
art.96, alin.(6), art.96, alin.(7), art.110, alin.(3) şi art.112, alin.(3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.4, alin.(2), lit.”b”, art.5, alin.(1) şi (2), art.10, alin.(2), art.11,
alin.(1) şi art.15, alin.(1) din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie
din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale
nr.4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Domnul Ungureanu Ion, profesor învăţământ primar, se desemnează ca reprezentant al
Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al şcolii Profesionale Speciale Bistriţa.
Art.2 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.62 din 30 septembrie 2016, privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al şcolii Profesionale
Speciale Bistriţa (fostul Liceu Tehnologic Special nr.1 Bistriţa) îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, şcolii Profesionale Speciale Bistriţa, precum şi persoanei prevăzute la art.1,
în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(5) coroborate cu prevederile
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru şi 0 voturi împotrivă.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 215 din 25 septembrie 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind soluţionarea sesizării înregistrate în Registrul de evidenţă al Comisiei de disciplină
constituite la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea sub nr. 1 din 26 ianuarie 2017, referitoare la
Directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 25 septembrie 2017, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.
12515 din 19 septembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat la
nr. 12516 din 19 septembrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de Raportul de cercetare disciplinară nr.60 din 14 septembrie 2017, al Comisiei de
disciplină constituite prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 513 din 14 septembrie
2016, transmis Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea prin adresa nr.12337 din 14 septembrie 2017 prin
care aceasta a propus sancţionarea domnului Nicolae Badea, Director executiv al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu mustrare scrisă, conform prevederilor art.77 alin.(3) lit.”a”
din Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru pentru manifestări care
aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea şi îndeplinirea
defectuoasă a atribuţiilor de coordonare, îndrumare şi control a activităţii în centrele rezidenţiale pentru
persoanele adulte cu handicap;
Având în vedere procesul verbal al comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art. 104, alin. (1) lit. ”b” şi alin. (3) lit. ”c”, coroborate cu cele ale art. 91,
alin. (1) lit. ”a” şi alin. (2) lit. ”e” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art. 75, art. 77, alin. (1) şi (2), art.76 şi art. 77, alin.(3)
lit. ”a” din Legea privind Statutul funcţionarilor publici nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi cele ale Hotărârii Guvernului privind normele de organizare şi funcţionare a
comisiilor de disciplină nr.1344/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aplică domnului Nicolae Badea, Director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea sancţiunea mustrării scrise.
Art.2 Temeiul legal al aplicării sancţiunii disciplinare îl constituie prevederile art. 77 alin.(2) lit. ”g” din
Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 5, alin. (1) din Legea
nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, precum şi cele ale art. 13, alin. (12), (16) şi (18)
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.73 din 29 noiembrie 2012, aflat în
vigoare la data săvârşirii abaterilor disciplinare care au făcut obiectul cercetării administrative.
Art.3 Motivele care au determinat aplicarea sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 1 constau, conform
Raportului Comisiei de disciplină nr.60 din 14 septembrie 2017, care constituie anexă la prezenta hotărâre, în:
- manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară
activitatea;
- nerespectarea obligaţiei de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin
participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor
autorităţilor şi ale instituţiilor publice.
- îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de planificare, organizare coordonare şi control a activităţii
Direcţiei generale, a compartimentelor funcţionale şi a personalului;
- îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor de organizare, conducere şi coordonare a activităţilor de
servicii şi prestaţii sociale şi de implementare a standardelor;
- neîndeplinirea atribuţiilor de monitorizare a activităţilor specifice desfăşurate la nivelul centrelor
rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap din structura Direcţiei generale.
Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării
la Tribunalul Vâlcea, Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
precum şi domnului Nicolae Badea, 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. (5), coroborate cu cele ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 20 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar 12 consilieri judeţeni din partea Partidului
Naţional Liberal nu au participat la vot.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 216 din 25 septembrie 2017

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 soluţionarea sesizării înregistrate în Registrul de evidenţă al Comisiei de disciplină
constituite la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea sub nr. 1 din 26 ianuarie 2017,
referitoare la Directorul executiv adjunct al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 25 septembrie 2017, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.
12513 din 19 septembrie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat la
nr. 12514 din 19 septembrie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de Raportul de cercetare disciplinară nr.60 din 14 septembrie 2017, al Comisiei de
disciplină constituite prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 513 din 14 septembrie
2016, transmis Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea prin adresa nr.12337 din 14 septembrie 2017 prin
care aceasta a propus sancţionarea domnului Antonie Ceauşu, Director executiv adjunct al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, cu mustrare scrisă, conform prevederilor art. 77
alin.(3) lit.”a” din Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru manifestări
care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea
şi
îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de coordonare, îndrumare şi control a activităţii în centrele
rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap;
Având în vedere procesul-verbal al comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art. 104, alin. (1) lit. ”b” şi alin. (3) lit. ”c”, coroborate cu cele ale art. 91,
alin. (1) lit. ”a” şi alin. (2) lit. ”e” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art. 75, art. 77, alin. (1) şi (2), art. 76 şi art. 77, alin.(3)
lit. ”a” din Legea privind Statutul funcţionarilor publici nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi cele ale Hotărârii Guvernului privind normele de organizare şi funcţionare a
comisiilor de disciplină nr.1344/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aplică domnului Antonie Ceauşu, Director executiv adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea sancţiunea mustrării scrise.
Art. 2 Temeiul legal al aplicării sancţiunii disciplinare îl constituie prevederile art. 77 alin.(2) lit. ”g” din
Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 5, alin. (1) din Legea
nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, precum şi cele ale art. 14, alin. (1), (9) şi (15)
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.73 din 29 noiembrie 2012, aflat în
vigoare la data săvârşirii abaterilor disciplinare care au făcut obiectul cercetării administrative.
Art. 3 Motivele care au determinat aplicarea sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 1 constau, conform
Raportului Comisiei de disciplină nr.60 din 14 septembrie 2017, care constituie anexă la prezenta hotărâre, în:
- manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară
activitatea;
- nerespectarea obligaţiei de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin
participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor
autorităţilor şi ale instituţiilor publice.
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- îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de coordonare, îndrumare şi control a modului cum sunt
desfăşurate activităţile de protecţie specială a adultului cu handicap, prin şefii serviciilor din subordinea
Direcţiei Generale;
- îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor de coordonare, îndrumare şi control a activităţii manageriale a
şefilor de servicii sociale din subordine (centre rezidenţiale) pentru persoanele adulte cu handicap;
- neexercitarea în mod corespunzător a atribuţiilor de control a activităţilor desfăşurate la nivelul
serviciilor şi centrelor din structura Direcţiei generale.
Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data
comunicării la Tribunalul Vâlcea, Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal.
Art. 5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
precum şi domnului Antonie Ceauşu, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(5), coroborate cu cele ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 20 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar 12 consilieri judeţeni din partea
Partidului Naţional Liberal nu au participat la vot.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 217 din 25 septembrie 2017

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

DISPOZIŢII
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire

Constatin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr. 11827 din
05.09.2017, prin care se propune prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art. 53 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 ;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea :
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea unei autorizaţii de construire prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 591 din 6 septembrie 2017
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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.11956 din
06.09.2017, prin care se propune emiterea a două certificate de urbanism ;
În conformitate cu prevederile art. 4, lit.a) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile art.58 din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009.
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările 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,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 592 din 6 septembrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
minorei BULZAN FRANCESCA-ELENA în FRUNZĂ

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6034
din 28.08.2017, privind cererea doamnei Frunză Ioana-Ştefana, care solicită schimbarea numelui de familie
al fiicei sale minore, din Bulzan în Frunză, motivând că doreşte ca minora să poarte numele de familie al
dumneaei, pentru a avea acelaşi nume de familie;
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 de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorei Bulzan
Francesca-Elena, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, XXXX, judeţul Vâlcea, tată natural şi mamă
Ioana-Ştefana, născută în municipiul Oradea, judeţul Bihor, la data de XXXX, C.N.P.XXXX şi se schimbă
numele de familie al acesteia, pe cale administrativă, din Bulzan în Frunză, urmând să poarte în viitor
numele de familie FRUNZĂ şi prenumele FRANCESCA-ELENA.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
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Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Primăriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi va elibera un
exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 600 din 13 septembrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei DOGARU MARIA în STAICU

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6035
din 28.08.2017, prin care se propune admiterea cererii doamnei Dogaru Maria, de schimbare, pe cale
administrativă, a numelui său de familie din Dogaru în Staicu, motivând că doreşte să poarte acelaşi nume
de familie cu cel al unicului său fiu;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6),
lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Dogaru Maria, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. XXXX,
judeţul Vâlcea, tată Constantin şi mamă Maria, născută în comuna Mihăeşti, judeţul Vâlcea, la data de
XXXX, CNP XXXX, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Dogaru în Staicu, urmând să
poarte în viitor numele de familie STAICU şi prenumele MARIA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Primăriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi va elibera un
exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 601 din 13 septembrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului LUPU MARIAN-ALEXANDRU în DĂNILĂ

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6036
din 31.08.2017, prin care se propune admiterea cererii domnului Lupu Marian-Alexandru, de schimbare, pe
cale administrativă, a numelui său de familie din Lupu în Dănilă, motivând că doreşte să poarte un nume de
familie comun cu al mamei sale;
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Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(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 domnului Lupu Marian-Alexandru, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea,
str.XXXX, judeţul Vâlcea, tată Mihai şi mamă Camelia, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul
Vâlcea, la data de XXXX, CNP XXXX, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Lupu în
Dănilă, urmând să poarte în viitor numele de familie DĂNILĂ şi prenumele MARIAN-ALEXANDRU.
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 Primăriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitantul şi îi va elibera un
exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 602 din 13 septembrie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară,
în data de 25 septembrie 2017, 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 25 septembrie 2017, ora
1000, care se va desfăşura în Sala de festivităţi a Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenţa dispoziţie.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei,
urmărind pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZATPENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 607din 19.09.2017
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ANEXE
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 591 din 06.09.2017

LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire eliberate pentru executare de lucrări,
a căror valabilitate urmează a se prelungi
Nr. .... din ...Interval: 23 - 23
Nr.
crt.

Nr. autorizaţie
Data eliberării

Solicitant

Denumirea lucrării

Valoare

Localitate

Durata de
prelungire

1

2

3

4

5

6

7

Comuna
Stoileşti,
judeţul
Vâlcea

12 luni

1

23 din
08.09.2015

Comuna
Stoileşti

„Modernizare
Stradă 849078,13 lei
Biserica Ghiobeşti şi
pod în punctul „Manea”
comuna
Stoileşti,
judeţul Vâlcea”.
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziț ia nr. 592 din 06.09.2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din ____Interval: 97 – 98
Nr. Solicitant
crt.
1

2

97 Direcț ia
Regională
Drumuri și
Poduri
Craiova
prin S.C.
Zet Expert
Consult
S.R.L.

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

3

4

Craiova,
Județ ul
Dolj, C.P.
200768,
Calea
Severinului,
Nr. 17

Amplasament Valabilitate
certificat de
urbanism
5

,,Consolidare
Comuna
terasamente și Fîrtăț ești,
refacere parte Satul Dejoi
carosabilă pe
D.N.65C
Km.65+725 –
65+790 ''
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Avize și acorduri de
amplasament solicitate prin
certificatul de urbanism

6

7

24 luni

Protecț ia mediului;
telefonizare;
- Acord Inspectoratul Județ ean
în Construcț ii Vâlcea ;
- Aviz Inspectoratul de Poliț ie al
Județ ului Vâlcea- Serviciul
Rutier;
- Aviz Sistemul de Gospodărire
a Apelor Vâlcea; - Expertiză
tehnică;
-Studiu geotehnic verificat la
cerinţa Af.;
- Referat verificator conform
Legii nr.10/1995, privind
calitatea în construcţii,
republicată ;
- Plan de încadrare în zonă și
plan de situaț ie întocmit pe
suport topografic și vizate la
Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Vâlcea;

98 Direcț ia
Regională
Drumuri și
Poduri
Craiova
prin S.C.
Zet Expert
Consult
S.R.L.

Craiova,
Județ ul
Dolj, C.P.
200768,
Str. Calea
Severinului,
Nr. 17

,,Consolidare
podeț și
refacere parte
carosabilă pe
D.N.65C
Km.60+318''

Comuna
Fîrtăț ești,
Satul Dejoi

24 luni

Protecț ia mediului; alimentare cu energie electrică;
telefonizare;
- Acord Inspectoratul Județ ean
în Construcț ii Vâlcea ;
- Aviz Inspectoratul de Poliț ie
al Județ ului Vâlcea- Serviciul
Rutier ;
- Sistemul de Gospodărire a
Apelor Vâlcea;
- Expertiză tehnică;
- Studiu geotehnic verificat la
cerinț a Af. ;
- Referat verificator conform
Legii nr.10/1995, privind
calitatea în construcţii,
republicată ;
- Plan de încadrare în zonă și
plan de situaț ie întocmit pe
suport topografic și vizate la
Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Vâlcea;

PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la Dispoziţia nr. 607 din 19.09.2017
ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 25 septembrie 2017, ora 1000

1. Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 30.08.2017.
2. Informare privind activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul
Constantin Rădulescu, de la ultima şedinţa şi până în prezent.
3. Informare referitoare la Raportul administratorilor privind activitatea Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea pe primul semestru al anului 2017.
4. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier
judeţean al domnişoarei Mariana Mădălina Cotar.
5. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Dumitru Marian,
precum şi cooptarea acestuia în Comisia pentru sănătate, familie, protecţie socială şi protecţia copilului.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei de validare a Consiliului Judeţean Vâlcea.
7. Proiect de hotărâre privind Rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de
investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau
integral din venituri proprii, pe anul 2017.
8. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 104 din 31.05.2017,
referitoare la eşalonarea la plată a sumei de 1.886.065,92 lei, reprezentând obligaţii fiscale provenite din
redevenţă şi majorări datorate bugetului propriu al Judeţului Vâlcea de către S.C. APAVIL S.A. Vâlcea.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie
Drăgoeşti.
11. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Horezu - Bistriţa", operatorului de transport rutier S.C.
Antares Transport S.A.
12. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Pietreni - Salina Ocnele Mari", operatorului de
transport rutier S.C. Antares Transport S.A.
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13. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Bărbăteşti - Bistriţa", operatorului de transport rutier
S.C. Antares Transport S.A.
14. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Pietreni - Bistriţa", operatorului de transport rutier S.C.
Antares Transport S.A.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de colaborare pentru realizarea şi actualizarea
Registrului electronic central privind persoanele cu handicap, încheiată între Autoritatea Naţională pentru
Persoanele cu Dizabilităţi, Consiliul Judeţean Vâlcea şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vâlcea.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public
de Salubrizare, Studiului de Oportunitate pentru Delegarea Serviciilor de Operare ale SMID, Judeţul Vâlcea
şi a Documentaţiilor de atribuire pentru Delegarea serviciului de operare şi administrare a staţiilor de sortare
de la Brezoi şi Râureni, Delegarea gestiunii serviciului de colectare şi transport a deşeurilor din zonele 1 şi
3 ale judeţului Vâlcea.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procesului de evaluare a unor centre de plasament din
subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Vâlcea, în vederea închiderii
acestora şi dezvoltării de servicii sociale alternative, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. şi a indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii Complexului de
servicii comunitare – Râmnicu Vâlcea”.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii Complexului
de servicii comunitare – Râmnicu Vâlcea” şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia.
20. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.162/31.07.2017.
21. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea.
22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.193 din 30 august 2017,
privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea.
23. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de
Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea.
24. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de
Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni.
25. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de
Administraţie al Şcolii Profesionale Speciale Bistriţa.
26. Proiect de hotărâre privind soluţionarea sesizării înregistrate în Registrul de evidenţă al Comisiei de
disciplină constituită la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea, sub nr. 1 din 26 ianuarie 2017, referitoare la
Directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.
27. Proiect de hotărâre privind soluţionarea sesizării înregistrate în Registrul de evidenţă al Comisiei de
disciplină constituită la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea, sub nr. 1 din 26 ianuarie 2017, referitoare la
Directorul executiv adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.
28. Diverse.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
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