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CUPRINS
HOTĂRÂRI
Hotararea nr. 1 din 31 ianuarie 2017 privind aprobarea Bugetului împrumuturilor interne şi a Listei
obiectivelor de investiţii finanţate din împrumuturile interne, pe anul 2017
Hotararea nr. 2 din 31 ianuarie 2017 privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local şi
din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare, pe anul 2017
Hotararea nr. 3 din 31 ianuarie 2017 privind actualizarea tarifelor de bază lunare pentru închirierea
spaţiilor care aparţin domeniului public sau privat al judeţului, pentru anul 2017
Hotararea nr. 4 din 31 ianuarie 2017 privind actualizarea taxei de multiplicare pentru o pagină A4,
respectiv A3, încasată de Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, pentru anul 2017
Hotararea nr. 5 din 31 ianuarie 2017 privind actualizarea unor taxe pentru servicii prestate către
utilizatori, încasate de Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, pentru anul 2017
Hotararea nr. 6 din 31 ianuarie 2017 privind actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere, a unor
extrase sau copii de pe documentele create sau deţinute de Consiliul Judeţean Vâlcea, cu
excepţia adeverinţelor privind vechimea în muncă, pentru anul 2017
Hotararea nr. 7 din 31 ianuarie 2017 privind actualizarea tarifelor pentru eliberarea licenței de
traseu, în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate
speciale, în județul Vâlcea, pentru anul 2017
Hotararea nr. 8 din 31 ianuarie 2017 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea
Hotararea nr. 9 din 31 ianuarie 2017 privind modificarea organigramei şi a statului de funcții
ale Bibliotecii Județene ”Antim Ivireanul” Vâlcea
Hotararea nr. 10 din 31 ianuarie 2017 privind darea în administrarea Spitalului Judeţean de
Urgenţă Vâlcea, a unor bunuri mobile care aparţin domeniului privat al judeţului Vâlcea
Hotararea nr. 11 din 31 ianuarie 2017 privind aprobarea Protocolului de cooperare pentru
intervenţia în situaţii de urgenţă în zonele montane şi la instalaţiile de transport pe cablu de pe
teritoriul localităţii Voineasa
Hotararea nr. 12 din 31 ianuarie 2017 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea şi aprobarea Contractului de
mandat al acestuia
Hotararea nr. 13 din 31 ianuarie 2017 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A. şi
aprobarea contractului de mandat al acestuia
Hotararea nr. 14 din 31 ianuarie 2017 privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean
Vâlcea nr. 41 din 31 august 2016, privind desemnarea a trei consilieri județeni ca membri în
Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea
Hotararea nr. 15 din 31 ianuarie 2017 privind modificarea art.1 lit. a) pct.1 din Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.22 din 28 iulie 2016, privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului
Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea
Hotararea nr. 16 din 31 ianuarie 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Vâlcea în Consiliul Administrativ şi numirea Consiliului Administrativ al Centrului Județean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea
Hotararea nr. 17 din 31 ianuarie 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Vâlcea în Consiliul de Administrație şi numirea Consiliului de Administrație al Muzeului Județean
”Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea
Hotararea nr. 18 din 31 ianuarie 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Vâlcea în Consiliul Administrativ al Teatrului ”Anton Pann” Râmnicu Vâlcea
Hotararea nr. 19 din 31 ianuarie 2017 privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean
Vâlcea nr.214 din 23.10.2015 privind aprobarea Acordului de colaborare în vederea constituirii şi
funcţionării Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Judeţul Vâlcea
Hotararea nr. 20 din 31 ianuarie 2017 privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului
Județean Vâlcea nr.215 din 23.10.2015 privind aprobarea Acordului de Colaborare în vederea
constituirii şi funcţionării Consorţiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia
Hotararea nr. 21 din 31 ianuarie 2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor – Municipiul Râmnicu Vâlcea

3

Pag.
5-22
5
5

6
8
8
9

10

10
11
12
14

14

15

16

17

18

19

20
21

21

22

DISPOZIŢII
DISPOZIŢIA nr. 2 din 06.01.2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a prenumelui
domnului CUCU DUMITRU în DUMITRU-FELIX
DISPOZIŢIA nr. 3 din 06.01.2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
doamnei TOPOLOG DIANA în ADAM-ŞOREGA
DISPOZIŢIA nr. 4 din 06.01.2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului MUJEA NICOLAE în MUJA
DISPOZIŢIA nr. 15 din 10 ianuarie 2017 privind prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism

23-32

DISPOZIŢIA nr. 16 din 10.01.2017 privind emiterea a două certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 18 din 10.01.2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului MANEA AUGUSTIN-GABRIEL în ZBÎRNEA
DISPOZIŢIA nr. 20 din 11.01.2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de
familie al domnului RAFA MARIAN-MĂDĂLIN în RĂDUCAN
DISPOZIŢIA nr. 21 din 11.01.2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de
familie al domnului ŞORICI CORNEL-IONUŢ în DOBRESCU
DISPOZIŢIA nr. 22 din 11.01.2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de
familie al doamnei BIVOLARU în GARTNER şi a prenumelui din MIRELA-ANA-MARIA în ANAMARIA
DISPOZIŢIA nr. 30 din 18.01.2017 privind prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire
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DISPOZIŢIA nr. 31 din 20.01.2017 privind emiterea unei autorizaţii de construire
DISPOZIŢIA nr. 35 din 25.01.2017 privind convocarea, în şedinţă ordinară, a Consiliului
Judeţean Vâlcea
DISPOZIŢIA nr. 39 din 27.01.2017 privind emiterea unui certificat de urbanism
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DISPOZIŢIA nr. 40 din 27.01.2017 privind emiterea a două certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 45 din 31.01.2017 privind emiterea unui certificat de urbanism
şi prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire
DISPOZIŢIA nr. 46 din 31.01.2017 privind emiterea unei autorizaţii de construire
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HOTĂRÂRI
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului împrumuturilor interne şi a
Listei obiectivelor de investiţii finanţate din împrumuturile interne, pe anul 2017
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 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.888 din
25 ianuarie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.889 din 25
ianuarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit.”b” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.19, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 (1) Se aprobă Bugetul împrumuturilor interne, pe anul 2017, potrivit anexei nr.1.
(2) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2017, privind împrumuturile interne, potrivit
alin.(1), este prevăzută în anexele nr. 1.1 – 1.5.
Art.2 (1) Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii finanţate din împrumuturile interne, ale Consiliului Judeţean
Vâlcea, pe anul 2017, potrivit anexei nr.2.
(2) Se aprobă Lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii cu finanţare din credite bancare
interne, ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2017, potrivit anexei nr.2.a.
Art.3 Anexele nr.1, 1.1 – 1.5, 2 şi 2a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii
la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.1 din 31 ianuarie 2017
NOTĂ: Anexele nr.1, 1.1 – 1.5, 2 şi 2a pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea
hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local şi din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi
Dezvoltare, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2017
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 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. 956 din
25 ianuarie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr. 957 din 25
ianuarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.25 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.99/2016, privind unele măsuri pentru
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale
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Normelor metodologice pentru constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.198/2005, ale Hotărârii
Guvernului nr.468/2016, privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în
bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de
inundaţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale pct.5.8, alin.(4) din Normele metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2016, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.2890/2016;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 (1) Se utilizează sume din Excedentul bugetului local şi din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi
Dezvoltare, pentru finanţarea obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2017, potrivit
anexei nr.1, după cum urmează:
1. Suma de 15.605.763,00 lei din Excedentul bugetului local;
2. Suma de 154.700,00 lei din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare.
(2) Detalierea cheltuielilor pe capitole, subcapitole şi paragrafe, pe anul 2017, privind bugetul local, potrivit
alin.(1), este prevăzută în anexa nr.2.
(3) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2017, privind bugetul local, potrivit alin.(1),
este prevăzută în anexele nr.2.1 – 2.4.
Art.2 (1) Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială de la bugetul de stat, ale Consiliului
Judeţean Vâlcea, pe anul 2017, potrivit anexei nr.3.
(2) Se aprobă 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 Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.4, 3 şi 3a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii
la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 2 din 31 ianuarie 2017
NOTĂ: Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.4, 3 şi 3a pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte,
secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind actualizarea tarifelor de bază lunare pentru închirierea spaţiilor
care aparţin domeniului public sau privat al judeţului, pentru anul 2017
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2017, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni, din totalul de 33 de consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.17404
din 16 noiembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.17405 din 16
noiembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1) lit.“c” şi alin.(4), lit.”a” şi “b” şi art.119 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.14 şi art.16 din Legea
nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii
Guvernului nr.1362/2001, privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor,
oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:
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HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se actualizează tariful de bază lunar pentru închirierea de spaţii situate în clădiri aflate în domeniul
public sau privat al judeţului Vâlcea, în anul 2017, la suma de 23,00 lei/ mp.
Art.2 Tariful orar actualizat pentru închirierea de spaţii în scopul desfăşurării unor spectacole, simpozioane,
şedinţe, prezentare de produse, consfătuiri, conferinţe de presă etc., este calculat diferenţiat, după cum urmează:
a) Pentru spaţiile situate în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea şi
Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea:
- 219,00 lei/ oră în perioada când nu se furnizează energie termică;
- 226,00 lei/ oră în perioada când se furnizează energie termică.
b) Pentru spaţiile Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea:
- 203,00 lei/ oră în perioada când nu se furnizează energie termică;
- 212,00 lei/ oră în perioada când se furnizează energie termică.
c) Pentru spaţiile Memorialului „Nicolae Bălcescu”:
- 15 lei/ oră în perioada când nu se furnizează energie termică;
- 18,30 lei/ oră în perioada când se furnizează energie termică.
Art.3 (1) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea să acorde gratuităţi persoanelor juridice, inclusiv
celor fără scop lucrativ, pentru activităţi de natură educaţională, socială şi culturală, precum şi pentru activităţi legate de
procesele electorale, întruniri şi instruiri cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale în realizarea atribuţiilor prevăzute de
lege, desfăşurate în Sala de şedinţe şi festivităţi a Consiliului Judeţean Vâlcea, numai în zilele lucrătoare.
(2) Predarea spaţiului prevăzut la alin.(1) se va face pe bază de proces-verbal.
(3) Asistenţa tehnică privind modul de utilizare a echipamentelor şi a dotărilor existente în spaţiul prevăzut la
alin.(1) se va asigura de către personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art.4 (1) Se împuternicesc ordonatorii de credite ai: Teatrului “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, Bibliotecii
Judeţene "Antim Ivireanul" Vâlcea, Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea si Memorialului "Nicolae
Bălcescu" să acorde gratuităţi persoanelor juridice, inclusiv celor fără scop lucrativ, pentru activităţi de natură
educaţională, socială şi culturală, precum şi pentru activităţi legate de procesele electorale, întruniri şi instruiri cu
primarii unităţilor administrativ-teritoriale în realizarea atribuţiilor prevăzute de lege, desfăşurate în spaţiile situate
in clădirile instituţiilor mai sus mentionate, numai în zilele lucrătoare.
(2) Predarea spaţiului prevăzut la alin.(1) se va face pe bază de proces-verbal.
(3) Asistenţa tehnică privind modul de utilizare a echipamentelor şi a dotărilor existente în spaţiul prevăzut la
alin.(1) se va asigura de către personalul de specialitate al institutiilor mai sus mentionate.
Art.5 Tariful actualizat pentru închirierea locurilor de parcare din domeniul public sau privat al judeţului aflate
în comune, este de 1,50 lei/ oră/ loc parcare.
Art.6 Tarifele de bază, pentru închirierea spaţiilor prevăzute la art.1, 2 şi 4 se actualizează anual în funcţie de
rata inflaţiei, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art.7 Sumele încasate cu titlul de chirie de către Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea se varsă
integral la bugetul Judeţului Vâlcea.
Art.8 (1) Sumele încasate cu titlu de chirie se fac venit la bugetul propriu al judeţului Vâlcea.
(2) În situaţia în care contractul de închiriere se încheie de către titularul dreptului de administrare, o cotă de
50% din cuantumul chiriei se va încasa de către acesta.
Art.9 Secretarul judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Regiei Autonome
Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, precum şi instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului
Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea dispoziţiilor art.45, alin.(2), lit.”c”, coroborate cu cele ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de
32 voturi pentru și 0 voturi împotrivă.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 3 din 31 ianuarie 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind actualizarea taxei de multiplicare pentru o pagină A4, respectiv A3, încasată de Biblioteca
Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, pentru anul 2017
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 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 la nr.17398
din 16 noiembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.17399 din 16
noiembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (3) lit. ”c” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale art. 6 alin. (2) din Legea bibliotecilor nr.334/2002,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă taxa pentru multiplicarea pe o coală A4 a unui document,carte, publicaţie periodică, aflate în
evidenţa Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, la suma de 0,30 lei/copie.
Art.2 Se aprobă taxa pentru multiplicarea pe o coală A3 a unui document,carte, publicaţie periodică, aflate în
evidenţa Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, la suma de 0,50 lei/copie.
Art.3 Taxele prevăzute la art. 1 şi 2 se actualizează anual, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Vâlcea, pe
baza indicilor preţurilor de consum comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.
Art.4 Sumele încasate de Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, se varsă integral la bugetul
Judeţului Vâlcea.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Bibliotecii
Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit.”c”, coroborate cu prevederile art.98 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 4 din 31 ianuarie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind actualizarea unor taxe pentru servicii prestate către utilizatori,
încasate de Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, pentru anul 2017
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 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 la nr.17400
din 16 noiembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.17401 din 16
noiembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (3) lit. ”c” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale art. 6 alin. (2) din Legea bibliotecilor nr.334/2002,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
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HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă taxa pentru listarea unei pagini A4, alb negru, la imprimantă, din baza de date Internet şi din
programul Legis, la suma de 0,50 lei/pagină.
Art.2 Se aprobă taxa pentru listarea unei pagini A4 color, cu o acoperire a paginii de până la 50% la suma
de 1,00 lei/pagină.
Art.3 Se aprobă taxa pentru listarea unei pagini A4 color, cu o acoperire a paginii între 90% şi 100%, la
suma de 2,60 lei/pagină.
Art.4 Se aprobă taxa pentru salvarea pe CD/DVD/STICK (aduse de utilizatori) a informaţiilor din bazele de
date ale Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, la suma de 0,40 lei/bucată.
Art.5 Se aprobă taxa pentru eliberarea cardurilor de bibliotecă, la suma de 3,60 lei/bucată.
Art.6 Se aprobă taxa pentru acces la Internet peste intervalul de 1 oră/zi (accesul la Internet este gratuit 1
oră/zi), la suma de 2,00 lei/oră.
Art.7 Taxele prevăzute la art. 1-6 se actualizează anual, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Vâlcea, pe baza
indicilor preţurilor de consum comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.
Art.8 Sumele încasate de Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, se varsă integral la bugetul Judeţului Vâlcea.
Art.9 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Bibliotecii
Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit.”c”, coroborate cu prevederile art.98 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 5 din 31 ianuarie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere, a unor extrase sau copii
de pe documentele create sau deţinute de Consiliul Judeţean Vâlcea,
cu excepţia adeverinţelor privind vechimea în muncă, pentru anul 2017
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 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.17402 din 16.11.2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.17403 din 16
noiembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3) lit.“c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.9 alin.(1) şi (2) din Legea
nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, 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 (1) Se actualizează taxa pentru eliberarea la cerere, a unor extrase sau copii de pe documentele create
sau deţinute de Consiliul Judeţean Vâlcea, cu excepţia adeverinţelor privind vechimea în muncă, pentru anul
2017, la suma de 34,00 lei.
(2) La această taxă se adaugă suma de 0,30 lei/copie pentru multiplicarea pe o coală A4, şi 0,50 lei/copie
pentru multiplicarea pe o coală A3.
(3) Taxele prevăzute la alin.(1) şi (2) se aplică şi în cazul cererilor formulate în baza Legii nr.544/2001, privind
liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2 Taxa pentru eliberarea la cerere, a unor extrase sau copii de pe documentele create sau deţinute de
Consiliul Judeţean Vâlcea, cu excepţia adeverinţelor privind vechimea în muncă, se actualizează anual, prin
hotărâre a consiliului judeţean, pe baza indicelui de inflaţie aferent unei perioade de 12 luni.
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Art.3 Contravaloarea taxei actualizate potrivit art.1 va fi achitată pe bază de chitanţă, de către fiecare
solicitant la casieria Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, structurilor
funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul instituţiei şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea dispoziţiilor art. 45, alin. (2), lit.”c”, coroborate cu cele ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
cu un număr de 32 voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 6 din 31 ianuarie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind actualizarea tarifelor pentru eliberarea licenței de traseu,
în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale,
în județul Vâlcea, pentru anul 2017
Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2017, la care participă un
număr de 32 consilieri județeni, din totalul de 33 de consilieri în funcție;
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.17447
din 17 noiembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.17448 din
17 noiembrie 2016, precum și avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”a” și alin. (5) lit.”a„ pct. 13 și 14, lit. ”c”, art. 104 alin.(1) lit.”e„ din
Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și cele
ale art. 16 alin.(1), ale art. 17, alin.(2), din Legea serviciilor de transport public local , nr. 92/2007, cu modificările și
completările ulterioare , ale art. 31 alin. (2) din Normele de aplicare a Legii nr.92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului
Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă actualizarea tarifelor pentru eliberarea licenței de traseu, în vederea efectuării transportului
public județean de persoane prin curse regulate speciale, în Județul Vâlcea, pe anul 2017, potrivit anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcției Generale Economice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98, coroborate cu cele ale art. 45 alin.(2), lit
”c” din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri .
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 7 din 31 ianuarie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2017, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
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Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.748 din 19.01. 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.749 din 19 ianuarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” şi ale art.105, alin.(1) din Legea
administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum şi ale
Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.7 din 29 ianuarie 2014, privind aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.32 din 31 august 2016, cuprinzând statul de funcţii al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, se modifică după cum urmează:
1. La poziția 45 - transformarea funcției publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul
Biroului resurse umane, gestiunea funcțiilor publice, în funcția publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal;
2. La poziția 134 - transformarea funcției publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul
Serviciului Informatizare, Gestionare Baze de Date, în funcția publică de consilier, clasa I, gradul profesional superior;
3. La poziția 55 - transformarea funcției publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, din
cadrul Serviciului buget, impozite și taxe, în funcția publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal;
4. La poziția 111: transformarea postului vacant (personal contractual) de inspector de specialitate, cu studii
superioare, gradul profesional debutant, din cadrul Serviciului Infrastructură, drumuri și poduri, proiectare, în
postul de inspector de specialitate, cu studii superioare, gradul profesional IA.
Art.2 Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, structurilor
funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al
Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 8 din 31 ianuarie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei şi a statului de funcții
ale Bibliotecii Județene ”Antim Ivireanul” Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 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.688 din
18 ianuarie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.689 din 18 ianuarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea;
Ţinând cont de adresa Bibliotecii Județene ”Antim Ivireanul” Vâlcea înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea
sub nr.167 din data de 6 ianuarie 2017;
Având în vedere completările aduse prin adresa nr.12Rev din 12.01.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean
Vâlcea sub nr.167/R din 30.01.2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 55 din 31 martie 2016;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Antim Ivireanul”
Vâlcea, prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Pe data prezentei îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 55
din 31.03.2016.
Art.3 Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Administraţie Locală, precum şi Bibliotecii Județene ”Antim Ivireanul” Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul
Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru şi 0 împotrivă.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 9 din 31 ianuarie 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 darea în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea,
a unor bunuri mobile care aparţin domeniului privat al judeţului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 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.419/12.01.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.420 din 12 ianuarie 2017,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ținând cont de procesul-verbal de recepție nr.18826 din 14 decembrie 2016;
În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.867 și art.868 din Codul civil, ale Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în
muncă, cu modificările şi completările ulterioare și cele ale Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005;
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 dau în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, unele bunuri mobile care aparţin
domeniului privat al judeţului Vâlcea, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 (1) Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea va folosi bunurile mobile care aparţin domeniului privat al
judeţului Vâlcea, cu respectarea următoarelor condiţii:
1. Să utilizeze bunurile mobile (echipamentele) în mod direct, pe riscul şi răspunderea sa;
2. Să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi permanenţă a echipamentului;
3. Să despăgubească proprietarul, potrivit legii, pentru pagubele pricinuite ca urmare a întreţinerii
necorespunzătoare a bunurilor predat;
4. Să respecte condiţiile impuse de actele normative în vigoare privind siguranţa în exploatare, protecţia
mediului, protecţia muncii, protecţia personalului sanitar şi a pacienţilor;
5. Să asigure personal medical calificat pentru utilizarea aparaturii medicale predate, aparatură achiziţionată de
Consiliul Judeţean Vâlcea.
6. Să instruiască personalul care va utiliza această aparatură, în ceea ce priveşte respectarea normelor de
securitate și sănătate în muncă și situații de urgență, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
7. Să respecte cu stricteţe instrucţiunile privind utilizarea şi exploatarea echipamentului în concordanţa cu
manualul şi instrucţiunile de utilizare ale producătorului şi în concordanţa cu avizele primite de la autorităţile
competente din România;
8. Să numească personalul medical ce va utiliza echipamentele;
9. Să asigure permanent instruirea personalului ce va utiliza echipamentele medicale;
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10. Să suporte riscurile privind mediul şi sănătatea și să respecte normele privind securitatea și sănătatea în
muncă și privind situațiile de urgență;
11. Să nu acorde asistenţă medicală prin utilizarea aparaturii în scop comercial;
12. Să nu închirieze și să nu se asocieze cu alte persoane fizice sau juridice pentru exploatarea echipamentelor
medicale ce fac obiectrul prezentei hotărâri;
13. Să utilizeze aparatura conform scopului propus în vederea creşterii calităţii actului medical;
14. Să respecte cu stricteţe circuitele funcţionale şi utilizarea spaţiilor anume desemnate pentru aparate, cu
respectarea normelor legale în vigoare;
15. Să asigure întreţinerea şi exploatarea echipamentelor în regim de continuitate şi permanenţa prin
menţinerea funcţionalităţii acestora 24 de ore zilnic, în conformitate cu specificaţiile tehnice, asigurând în acest
scop personalul de specialitate;
16. Să asigure servicii gratuite în baza contractelor încheiate cu Casa Judeţeană de Sănătate Vâlcea;
17. Să stabilească tarife de utilizare a aparaturii în condiţiile furnizări serviciilor medicale de specialitate,
persoanelor care nu sunt asigurate sau nu se încadrează în regimul urgenţelor medicale, sumele încasate din
activităţile anterior menţionate constituie venituri ale spitalului şi vor fi utilizate pentru asigurarea cheltuielilor de
funcţionare şi întreţinere ale aparaturii predate;
18. Să suporte cheltuielile ocazionate cu întreţinerea, consumabilele, alte cheltuieli materiale, serviciile de
asigurare a bunurilor și reparaţiile;
19. Să răspundă de buna întreţinere şi funcţionalitate a echipamentelor;
20. Să notifice orice defecţiune intervenită la echipament Consiliului Judeţean Vâlcea şi furnizorului, în termen
de 5 zile de la producerea acesteia;
21. Să solicite (pe cheltuială proprie) expertiza tehnică de specialitate care să constate cauzele ce au
determinat defectarea aparaturii.
(2) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească şi să dispună de aceste bunuri în
condiţiile actului de transmitere în administrare.
Art.3 Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de proprietar, are următoarele drepturi:
1. Să inspecteze bunurile precum şi modul în care este satisfăcut interesul public;
2. Să verifice modul în care se respectă condiţiile şi clauzele prevăzute în actul de dare în administrare, de către utilizator;
3. Să modifice în mod unilateral partea reglementară a actului de dare în administrare, din motive legate de
interesul naţional sau local.
Art.4 (1) Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate privată sau prin actul de
revocare, care poate fi adoptat de Consiliul Judeţean Vâlcea, în situaţiile în care:
1. Titularul dreptului de administrare nu respectă una din condiţiile impuse prin actul de transmitere;
2. Dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunurilor date în administrare;
3. Renunţarea titularului dreptului de administrare la bunurile date în administrare;
4. În cazul în care interesul naţional sau local o impune;
5. Alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.
(2) La data încetării folosirii bunurilor, titularul dreptului de administrare este obligat să le restituie în deplină proprietate.
(3)Titularul dreptului de administrare este răspunzător de eventualele daune produse prin nerespectarea
obligaţiilor prevăzute în prezentul act de transmitere.
Art.5 Apărarea în justiţie a dreptului de administrare a bunurilor prevăzute la art.1, revine titularului dreptului de
proprietate.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Tehnice, Direcţiei Generale Economice, precum şi Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consilului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) coroborate cu cele ale art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.10 din 31 ianuarie 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Protocolului de cooperare pentru intervenţia în situaţii de urgenţă
în zonele montane şi la instalaţiile de transport pe cablu de pe teritoriul localităţii Voineasa
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 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.771
din 19 ianuarie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.772 din 19 ianuarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ’’General Magheru‘’ al Judeţului Vâlcea înregistrată
la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.751 din 19 ianuarie 2017 prin care s-a transmis spre aprobare Protocolul de
cooperare pentru intervenţia în situaţii de urgenţă în zonele montane şi la instalaţiile de transport pe cablu de pe
teritoriul localităţii Voineasa;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(5), lit.a), pct.8 şi alin.(6), lit.a) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.77/2003, privind
instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Protocolul de cooperare pentru intervenţia în situaţii de urgenţă în zonele montane şi la
instalaţiile de transport pe cablu de pe teritoriul localităţii Voineasa, prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2 Se împuterniceşte domnul Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea să semneze
Protocolul de colaborare în forma aprobată potrivit art.1.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Economice, Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Vâlcea şi Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă ‘’General Magheru’’ al Judeţului Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 coroborate cu ale art.45, alin.(2), lit.f) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 11 din 31 ianuarie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.
APAVIL S.A. Vâlcea şi aprobarea Contractului de mandat al acestuia
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2017, la care participă un
număr de 20 consilieri judeţeni, din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr. 424
din 12 ianuarie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 425 din 12
ianuarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând demisia domnului Popa Ştefan-Ovidiu din Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. APAVIL S.A.
Vâlcea, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.19135 din 19 decembrie 2016;
Ţinând cont de procesul-verbal al comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) lit. ”a” şi ”d”, alin. (2) lit. ”d” şi alin. (5) lit. a) pct.13 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii
societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 pct.2 lit. b) şi pct.3 lit. b),
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ale art.3 pct.2 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art.12.2, ale art.12.3 şi
art.12.4, coroborate cu cele ale art. 16.1 din Actul Constitutiv actualizat al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se desemnează domnul Dima Adrian-Cosmin, cetăţean român, având CNP-ul XXXXXXXXXX născut în
oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov, domiciliat în Municipiul Râmnicu Vâlcea, XXXXXXXXXX identificat cu C.I., seria
XXXXXXX eliberat de SPCJEP Vâlcea la data de XXXXXX, în calitate de reprezentant al Judeţului Vâlcea în
cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea.
Art.2(1) Se aprobă Contractul de mandat, în baza căruia Judeţul Vâlcea va fi reprezentat în Adunarea
Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială APAVIL S.A.Vâlcea, cuprins în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
(2) Se împuterniceşte domnul Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, să semneze
contractul de mandat, în forma aprobată potrivit alin.(1), care se va încheia între Consiliul Judeţean Vâlcea şi
reprezentantul Judeţului Vâlcea desemnat în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.APAVIL S.A. Vâlcea.
Art.3 Pe data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.18 din 28 iulie 2016.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, Primăriei Municipiului
Râmnicu Vâlcea, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, domnului Popa Ştefan-Ovidiu, 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.97, din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 20 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
La votarea art. 1 au fost prezenţi 20 consilieri judeţeni, iar desemnarea reprezentantului Judeţului Vâlcea s-a
adoptat prin vot secret, cu respectarea prevederilor art.45 alin. (5) coroborate cu cele ale art.98 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de
19 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul Dima Adrian-Cosmin nu a participat la vot.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 12 din 31 ianuarie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la
Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A. şi aprobarea contractului de mandat al acestuia
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2017, la care participă un
număr de 20 judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.486 din
13 ianuarie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.487 din 13 ianuarie 2017,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de procesul verbal al comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.a) şi d), alin.(2) lit.d) şi alin.(5) lit.a) pct.13 și art.92 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii
nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.2 pct.2 lit.b) și pct.3 lit.b), și art.3 pct.2
lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011,
cu modificările şi completările ulterioare și cele ale art.17 și art.18 din Actul constitutiv–anexă la Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.132 din 30.09.2013;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Domnul Bobocea Gheorghe, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, XXXXXXX, judeţul Vâlcea,
identificat cu C.I., XXXXXXX, eliberat de SPCLEP Vâlcea la data de XXXXXX, se desemnează ca reprezentant al
Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A.
Art.2 Se aprobă Contractul de mandat al reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra -Vâlcea S.A, cuprins în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3 Se împuterniceşte domnul Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, să
semneze Contractul de mandat, în forma aprobată potrivit art.2, care se va încheia între Consiliul Judeţean
Vâlcea şi reprezentantul judeţului Vâlcea desemnat în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Centrul de
Afaceri Flandra-Vâlcea S.A.
Art.4 Pe data prezentei, își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.113
din 30 aprilie 2015.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Societății Centrul de Afaceri Flandra -Vâlcea S.A.,
reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Centrul de Afaceri FlandraVâlcea S.A, precum și domnului Georgescu Tiberiu Octavian, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi
va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 20 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
La votarea art.1 au fost prezenți 20 consilieri județeni, iar desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea s-a
adoptat prin vot secret, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(5) coroborate cu prevederile art.98 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 19
voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul Bobocea Gheorghe nu a participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.13 din 31 ianuarie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 41 din 31 august 2016,
privind desemnarea a trei consilieri județeni ca membri în Colegiul Director
al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2017, la care participă un
număr de 20 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.797/20.01.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.798 din 20
ianuarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 328 din 11 ianuarie 2017, prin care domnul
Matei Constantin Bogdan, demisionează din calitatea de membru în Colegiul Director al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea;
Ținând cont de procesul – verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.d) şi alin.(5) lit.a) pct.2 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.4 alin.(1) şi art.6 din Regulamentulcadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.1434/2004, 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,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 41/31.08.2016 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art.1 Se desemnează în calitatea de membri în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Vâlcea, trei consilieri judeţeni, după cum urmează:
1. domnul Ioan Comșa consilier judeţean;
2. domnul Ioan Neamu, consilier judeţean;
3. domnul Constantin Pîrvu, consilier judeţean;”
Art.II Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre direcţiilor din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vâlcea, persoanelor prevăzute la art.1 şi persoanelor prevăzute la art.1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.41 din 31 august 2016, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor
ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 coroborate cu prevederile art.45 alin.(5)
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 19 voturi pentru, 0 voturi împotrivă iar domnul Comșa Ioan nu a participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 14 din 31 ianuarie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea art.1 lit. a) pct.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.22 din 28 iulie 2016,
privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea în
Consiliul de Administraţie al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2017, la care participă un
număr de 20 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.381 din
12.01.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.382 din
12.01.2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.19136 din 19.12.2016, prin care doamna
Daniela Oteşanu şi-a înaintat demisia din funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean
de Urgenţă Vâlcea;
Ţinând cont de procesul – verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”d” şi alin.(5), lit.”a”, pct.3 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.187, alin.(2), lit.b) din Legea
nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.l Articolul 1 lit.a), pct.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 22 din 28.07.2016, privind desemnarea
unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Spitalului Județean de Urgență
Vâlcea, se modifică în sensul înlocuirii doamnei Daniela Oteşanu, membru titular, cu domnul Zgripcea Dănuţ.
Art.ll Pe data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.101 din 26 august 2010.
Art.llI Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, precum şi
persoanelor prevăzute la art.l, 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) şi art.98 din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 19 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul consilier judeţean Zgripcea Dănuţ nu a participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.15 din 31 ianuarie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea
în Consiliul Administrativ şi numirea Consiliului Administrativ
al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2017, la care participă un
număr de 20 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.452
din 13 ianuarie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.453 din din
13 ianuarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ținând cont de procesul – verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.d) coroborate cu cele ale alin.(5) lit.a) pct.4 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.26 alin.(1)
lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu
modificările şi completările ulterioare și cele art.15 alin.(1) și (2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 118 din 25 august 2009;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se desemnează doamna Ciocan Vetuța ca reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul
Administrativ al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea.
Art.2 Se numește Consiliul Administrativ al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Vâlcea, după cum urmează:
1.Sabin Lungoci - Manager - Președinte
2. Constanța Rada - Șef serviciu contabilitate – Resurse umane Administrative - membru
3. Dumitru Bărbuș - Șef serviciu folclor ”Rapsodia Vâlceană” - membru
4. Elena Amalia Boari - Șef birou Cercetare, valorificare, metodologie - secretar
5. Vetuța Ciocan - reprezentantul Consiliului Județean Vâlcea - membru
Art.3 Pe data prezentei își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.39 din
03.09.2004, referitoare la reorganizarea Consiliului Administrativ al Centrului Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
structurilor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Centrului Județean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, precum și persoanelor desemnate la art.1, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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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 19 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar doamna consilier jude țean Ciocan Vetuța nu a participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.16 din 31 ianuarie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administrație şi
numirea Consiliului de Administrație al Muzeului Județean ”Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2017, la care participă un
număr de 20 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.454
din 13 ianuarie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.455 din din
13 ianuarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ținând cont de procesul – verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.d) coroborate cu cele ale alin.(5) lit.a) pct.4 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.27 alin.(1)
din Legea muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată și cele ale art.15 alin.(1), (3) și alin.(4) din
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Muzeului Județean ”Aurelian Sacerdoțeanu”, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 80 din 30 aprilie 2008;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se desemnează domnul Stăncuț Emanuel Tiberiu - profesor ca reprezentant al Consiliului Judeţean
Vâlcea în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean ”Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea.
Art.2 Se numește Consiliul de Administrație al Muzeului Județean ”Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, după
cum urmează:
1.Claudiu Aurel Tulugea
- Manager
2. Liliana Marinela Beu
- Director Adjunct
3. Mădălina Ionela Ivănuș
- Contabil Șef
4. Carmen Diaconescu
- Șef Serviciu FCRUA
5. Ionuț Dumitrescu
- Șef Secție Muzeul Satului Vâlcean
6. Ion Tuțulescu
- Șef Secție Istorie
7. Tiberiu Aniniș
- Șef Secție Artă
8. Elena Mitrana
- Șef Secție Laborator de Conservare - Restaurare
9. Emanuel Tiberiu Stăncuț
reprezentantul Consiliului Județean Vâlcea
Art. 3 Pe data prezentei își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.106
din 28 iulie 2011, referitoare la reorganizarea Consiliului de Administrație al Muzeului Județean ”Aurelian
Sacerdoțeanu” Vâlcea.
Art. 4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
structurilor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Muzeului Județean
”Aurelian Sacerdoțeanu„ Vâlcea, precum și persoanelor desemnate la art.1, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al
Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(5) coroborate cu prevederile art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 20 voturi pentru și 0 voturi împotrivă.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.17 din 31 ianuarie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul Administrativ al
Teatrului ”Anton Pann” Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2017, la care participă un
număr de 20 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.456
din 13 ianuarie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 457 din 13 ianuarie 2017, precum şi avizele comisiilor de
specialitate;
Ținând cont de procesul – verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”a” și lit.”d” și cele ale alin.(5) lit.”a” pct.4 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.19, alin.(1),
lit.„b”, din Ordonanța Guvernului nr.21/2007, privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și
desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, ale art.26 alin.(1) lit.a) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi
completările ulterioare și cele art.10 alin.(1) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Teatrului ”Anton Pann”
Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.94 din 19 august 2014;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se desemnează doamna Ciufu Mihaela Cristina ca reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în
Consiliul Administrativ al Teatrului ”Anton Pann” Râmnicu Vâlcea.
Art. 2 Pe data prezentei își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.24
din 29 ianuarie 2016.
Art. 3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
structurilor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Teatrului ”Anton Pann”,
Râmnicu Vâlcea, persoanei desemnate, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(5) coroborate cu prevederile art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 20 voturi pentru și 0 voturi împotrivă
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.18 din 31 ianuarie 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 214 din 23.10.2015
privind aprobarea Acordului de colaborare în vederea constituirii şi funcţionării
Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Judeţul Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2017, la care participă un
număr de 20 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.406/12.01.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.407 din 12
ianuarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.4928
din 19 septembrie 2016;
Ţinând cont de procesul verbal al comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’e’’, alin.(5) lit.”a” pct.1 şi alin.(6) lit.’’a’’ şi art.102 alin.(1) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1,
art. 7 alin.(1) şi art.8 alin.(1) lit.’’a’’ din Anexa nr.1 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice
nr.4456/2015 privind aprobarea Cadrului general de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale
consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic;
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 Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.214 din 23.10.2015 privind aprobarea Acordului
de Colaborare în vederea constituirii şi funcţionării Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din
Judeţul Vâlcea, se modifică după cum urmează:
”Art.2 Se desemnează reprezentanţii Consiliului Judeţean Vâlcea în Comitetul Local de Dezvoltare a
Parteneriatului Social din Judeţul Vâlcea, după cum urmează:
a) Doamna profesor Ștefan Natalia, membru titular;
b) Doamna profesor Apostol Doinița, membru supleant.”
Art.II Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Economice, Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe, Direcţiei Generale Administraţie Locală şi
Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, persoanelor desemnate la art.I, precum și doamnei Mihaela Andreianu și
domnului Gheorghe Vieru, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(5) coroborate cu prevederile art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 20 voturi pentru și 0 voturi împotrivă.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.19 din 31 ianuarie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.215 din 23.10.2015
privind aprobarea Acordului de Colaborare în vederea constituirii şi funcţionării
Consorţiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2017, la care participă un
număr de 20 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.449/13.01.2017;

21

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.450 din 13
ianuarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) din cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr.VET/2981/19.09.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean
Vâlcea la nr.14411/21.09.2016;
Ţinând cont de procesul verbal al comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’e’’, alin.(5) lit.”a” pct.1 şi alin.(6) lit.’’a’’ şi art.102 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1, art.7 alin.(1) și (2) şi
art.8 alin.(1) din Anexa nr.2 la Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Știinţifice nr.4456/2015 privind aprobarea Cadrului
general de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic;
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 Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.215 din 23.10.2015 privind aprobarea Acordului
de Colaborare în vederea constituirii şi funcţionării Consorţiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud – Vest
Oltenia, se modifică după cum urmează:
”Art.2 Se desemnează reprezentanţii Consiliului Judeţean Vâlcea în Consorţiului Regional al Regiunii de
Dezvoltare Sud – Vest Oltenia, după cum urmează:
c) Doamna profesor Ionescu Gabriela, membru titular;
d) Doamna profesor Duță Mihaela, membru supleant.”
Art.II Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Economice, Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe, Direcţiei Generale Administraţie Locală şi
Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, persoanelor desemnate la art.I, precum și doamnei Mihaela Andreianu și
domnului Gheorghe Vieru, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(5) coroborate cu prevederile art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 20 voturi pentru și 0 voturi împotrivă.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 20 din 31 ianuarie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea
în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor – Municipiul Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2017, la care participă un
număr de 20 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.482
din 13 ianuarie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.483 din 13
ianuarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa nr. 1254 din 08.09.2016, Palatului Copiilor – Municipiul Râmnicu Vâlcea înregistrată la
Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.13725 din 08.09.2016;
Ţinând cont de procesul verbal al comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’e’’, alin.(5) lit.”a” pct.1 şi alin.(6) lit.’’a’’ şi art.102 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1, alin.(1), art.2
alin.(2), art.15 alin.(3), art.19 lit.j) și art.49 alin.(1), (3) şi (4) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea
palatelor şi cluburilor copiilor, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Știinţifice nr. 4624/2015;
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În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se desemnează domnul Popescu Nicolae ca reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul
de Administraţie al Palatului Copiilor – Municipiul Râmnicu Vâlcea.
Art. 2 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.168 din 19 decembrie 2011, privind
desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor –
Municipiul Râmnicu Vâlcea își încetează aplicabilitatea.
Art. 3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
structurilor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Palatului Copiilor –
Municipiul Râmnicu Vâlcea, persoanei desemnate la art.1, precum și domnului Remus Grigorescu, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi
în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(5) coroborate cu prevederile art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 20 voturi pentru și 0 voturi împotrivă.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 21 din 31 ianuarie 2017

DISPOZIŢII
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă,
a prenumelui domnului CUCU DUMITRU în DUMITRU-FELIX
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5049 din
12.12.2016, prin care se propune admiterea cererii domnului Cucu Dumitru, de schimbare a prenumelui, pe cale
administrativă, din Dumitru în Dumitru-Felix, motivând că sub acest prenume este cunoscut în societate;
Constată întemeiată cererea de schimbare a prenumelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din acelaşi act normativ;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit. "m" din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea
şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi
completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1),
lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Cucu Dumitru, domiciliat în XXXX, comuna Drăgoeşti, judeţul Vâlcea, tată
Ion şi mamă Gheorghiţa, născut în comuna Drăgoeşti, judeţul Vâlcea, la data de XXXX, C.N.P.XXXXX şi se
schimbă prenumele acestuia, pe cale administrativă, din Dumitru în Dumitru-Felix, urmând să poarte în viitor
numele de familie CUCU şi prenumele DUMITRU-FELIX.
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Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Serviciului
Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor Drăgăşani, care va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar
după depunerea de către acesta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera
un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 2 din 06.01.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei TOPOLOG DIANA în ADAM-ŞOREGA
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5048 din
09.12.2016, prin care se propune admiterea cererii doamnei Topolog Diana, de schimbare, pe cale
administrativă, a numelui său de familie din Topolog în Adam-Şorega, motivând că doreşte să revină la numele
de familie dobândit la naştere;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi
alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Topolog Diana, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea XXXXX, judeţul
Vâlcea, tată Gheorghe şi mamă Maria, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de XXXX,
CNP XXXX, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Topolog în Adam-Şorega, urmând să
poarte în viitor numele de familie ADAM-ŞOREGA şi prenumele DIANA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei de
Evidenţă a Persoanelor Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta, iar după depunerea de către
aceasta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al
prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 3 din 06.01.2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului MUJEA NICOLAE în MUJA
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5045 din
06.12.2016, prin care se propune admiterea cererii domnului Mujea Nicolae, de schimbare, pe cale
administrativă, a numelui său de familie din Mujea în Muja, motivând că doreşte să poarte nume de familie comun
cu cel al copiilor, iar în familie şi în societate este cunoscut sub numele de familie Muja;
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.”b” şi „c” 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 Mujea Nicolae, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, XXXX, judeţul
Vâlcea, tată Toma şi mamă Elena, născut în comuna Frânceşti - Mânăstireni, judeţul Vâlcea, la data de XXXX,
CNP XXXX, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Mujea în Muja, urmând să poarte în viitor
numele de familie MUJA şi prenumele NICOLAE.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei de Evidenţă
a Persoanelor Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a
dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 4 din 06.01.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism
Constatin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr. 214 din 09.01.2017,
prin care se propune prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism.
În conformitate cu prevederile art. 40 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin
Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 ;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea certificatului de urbanism prevăzut în anexă, care face parte integrantă din
prezenta dispoziţie.
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Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 15 din 10 ianuarie 2017
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. 239 din 10.01.2017,
prin care se propune emiterea a două certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 4 , lit.a), punctul 1. şi 2. şi art. 6 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art.1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 16 din 10.01.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului MANEA AUGUSTIN-GABRIEL în ZBÎRNEA
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5053 din 21.12.2016,
prin care se propune admiterea cererii domnului Manea Augustin-Gabriel, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui
său de familie din Manea în Zbîrnea, motivând că doreşte să poarte nume de familie comun cu cel al mamei sale;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(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
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D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Manea Augustin-Gabriel, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, XXXX,
judeţul Vâlcea, tată Cătălin-Răzvan şi mamă Victoria-Maria, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul
Vâlcea, la data de XXXX, CNP XXXX, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Manea în
Zbîrnea, urmând să poarte în viitor numele de familie ZBÎRNEA şi prenumele AUGUSTIN-GABRIEL.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei de Evidenţă
a Persoanelor Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a
dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 18 din10.01.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului RAFA MARIAN-MĂDĂLIN în RĂDUCAN
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5050 din 20.12.2016,
prin care se propune admiterea cererii domnului Rafa Marian-Mădălin, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui
său de familie din Rafa în Răducan, motivând că doreşte să revină la numele de familie dobândit la naştere;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b"
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Rafa Marian-Mădălin, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, XXXX,
judeţul Vâlcea, tată Ion şi mamă Verginia, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de XXXX,
CNP XXXX, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Rafa în Răducan, urmând să poarte în
viitor numele de familie RĂDUCAN şi prenumele MARIAN-MĂDĂLIN.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei de Evidenţă
a Persoanelor Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a
dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 20 din 11.01.2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului ŞORICI CORNEL-IONUŢ în DOBRESCU
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5052 din
21.12.2016, prin care se propune admiterea cererii domnului Şorici Cornel-Ionuţ, de schimbare, pe cale
administrativă, a numelui său de familie din Şorici în Dobrescu, motivând că numele de familie actual produce
ilaritate, iar cel solicitat provine de la mama sa, care, în urma divorţului, a revenit la numele de familie dobândit la
naştere;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”a” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b"
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Şorici Cornel-Ionuţ, domiciliat în municipiul Râmnicu VâlceaXXXX, judeţul
Vâlcea, tată George şi mamă Maria, născut în oraşul Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi, la data de XXXX, CNP XXXX,
şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Şorici în Dobrescu, urmând să poarte în viitor numele
de familie DOBRESCU şi prenumele CORNEL-IONUŢ.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei de Evidenţă
a Persoanelor Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar după depunerea de către acesta a
dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 21 din 11.01.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al doamnei BIVOLARU
în GARTNER şi a prenumelui din MIRELA-ANA-MARIA în ANA-MARIA
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5051 din
20.12.2016, prin care se propune admiterea cererii doamnei Bivolaru Mirela-Ana-Maria de schimbare, pe cale
administrativă, a numelui de familie din Bivolaru în Gartner şi, respectiv, a prenumelui din Mirela-Ana-Maria în
Ana-Maria, motivând că doreşte să poarte numele de familie al mamei sale, iar prenumele să fie simplificat
întrucât nu a fost apelată niciodată cu prenumele Mirela;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui şi prenumelui, împotriva acesteia nefiind formulată
opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările
ulterioare;
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În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) lit. ’’m’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6),
lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie şi a prenumelui doamnei
Bivolaru Mirela-Ana-Maria, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, XXXX, judeţul Vâlcea, tată Marian şi mamă
Iuliana, născută în municipiul Bucureşti, sector 4, la data de XXXX, C.N.P.XXXX, şi se schimbă numele şi
prenumele acesteia, pe cale administrativă, din Bivolaru în Gartner şi, respectiv, din Mirela-Ana-Maria în AnaMaria, urmând să poarte în viitor numele de familie GARTNER şi prenumele ANA-MARIA.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica, prezenta dispoziţie Direcţiei de
Evidenţă a Persoanelor Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta, iar după depunerea de către
aceasta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va elibera un exemplar al
prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 22 din 11.01.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr.597 din 17.01.2017, prin care se propune
prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 7 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea unei autorizaţii de construire, prevăzută în anexa, care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 30 din 18.01.2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 750 din 19.01.2017,
prin care se propune emiterea unei autorizaţii de construire;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a), pct.2 și 3, precum şi ale art.7 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire, prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 31 din 20 ianuarie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară în data de 31.01.2017, 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 31 ianuarie 2017, ora 1000, care
se va desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenţa dispoziţie.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei, urmărind
pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 35 din 25.01.2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 1004 din 26.01.2017,
prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 4, lit. a), pct.4 şi avind în vedere că sunt îndeplinitecondiţiile prevayute de
art.6 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificate de urbanism, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 39 din 27.01.2017
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. 1001 din 26.01.2017,
prin care se propune emiterea a două certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a), pct.4 și având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de
art.6 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 40 din 27 ianuarie 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism şi prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 1104 din 30.01.2017,
prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism şi prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire ;
În conformitate cu prevederile art. 6 şi art.7, alin.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Se prelungeşte valabilitatea unei autorizaţii de construire, prevăzută în anexa nr.2, care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 45 din 31.01.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 1094 din 30.01.2017,
prin care se propune emiterea unei autorizaţii de construire;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) şi art.7 alin.(1) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 46 din 31.01.2017
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ANEXE
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 15 din 10.01.2017
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism emise, a căror valabilitate urmează a se prelungi
Nr. .... din ... interval: 10 - 10
Nr.
crt.

Nr. CU
Data
eliberării

Solicitant

Denumirea lucrării

Localitatea

Durata de
prelungire

1

2

3

4

5

6

S.C. CET GOVORA S.A.

,, Închidere și consolidare depozit vechi de
zgură și cenușă
până la cota 249,00 mdMN "

1

10 din
17.02.2015

Comunele
12 luni
Galicea și Budești

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
Anexa la Dispoziţia nr. 16 din 10.01.2017

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... interval: 1 - 2
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

1

2

3

4

5

6

7

1

Milcoiu, Sat
Părăluță
Ciutești judet
ConstantinVâlcea
Claudiu și
Părăluță FlaviaPetronera prin
împuternicit
Părăluță
Constantin

„Intrare în
legalitate
extindere
locuință P+M''

comuna Milcoiu, 12 luni
Sat Ciutești
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Alimentare cu energie electrică;
Sănătatea populației; Protecția
mediului; - Acord Inspectoratul
Județean în Construcții Vâlcea - Acord
notarial exprimat în formă autentică al
vecinilor situați în partea de nord pentru
soluția propusă - Dovada achitării taxei
privind sancțiunea contravențională Certificat de atestare fiscală - Acordul
proprietarilor de drept de uzufruct viager
- Referat verificator, conform Legii
nr.10/1995 - Experiză tehnică - Referat
de expertiză tehnică pentru cerința
esențială de calitate ”Rezistență
mecanică și stabilitate” privind starea
structurii de rezistență în stadiul fizic în
care se află construcția, referat de
expertiză tehnică pentru cerința
esențială de calitate ”Securitate la
incendiu” - conform art.59 din Ordinul nr.
839 / 2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991; - Studiu geotehnic - Planul de
încadrare în teritoriu și planul de situaţie
întocmite pe suport topografic, vizate de
Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea

2

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

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

comuna Runcu
Branșament
electric trifazat
subteran –
Crețulescu
Florian

Alimentare cu apă; Protecția
mediului; - Aviz Inspectoratul
Județean de Poliție- Serviciul
Circulație - Aviz tehnic de racordare Aviz administrator drum județean
D.J.703 F - Referat verificator proiect
conform Legii nr.10/1995 privind
calitatea în construcții republicata; Deviz estimativ de lucrări; - Plan de
încadrare în zonă şi plan de situaţie
întocmite conform Legii nr. 50/1991,
pe suport topograpfic.

12 luni

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 30 din 18.01.2017

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire eliberate pentru executare de lucrări, a căror valabilitate
urmează a se prelungi
Nr. .... din .......
Nr.
crt.

Nr.autorizație
Data
eliberării

Solicitant

Denumirea lucrării

Valoare

Localitatea

Durata de
prelungire

1

2

3

4

5

6

7

1

2/18.02.2014

CONSILIUL JUDEŢEAN
,,Reabilitare şi modernizare
5.766.767,00
comunele
VÂLCEA - prin
D.J.651 Păuşeşti Măglaşilei
Păușești Măglași
Preşedinte Constantin
Stoeneşti, km. 2+700 – 7+700,
și Stoenești
Radulescu
judeţul Vâlcea’'

12 luni

PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
Anexa la Dispoziţia nr. 39 din 27.01.2017

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

LISTA
cuprinzând certificatul de urbanism propus a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, cu completările şi modificările ulterioare
Nr. ... din ... interval: 5
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avizele și acordurile
stabilite prin certificatul de urbanism

1

2

3

4

5

6

7

POPESCU
I. ION

Comuna
Voineasa,
satul
Voineasa,
strada
Pârâul
Mare,
numărul 4

Intrare in
legalitate pentru
- Extindere
locuinţă,
construire anexă
gospodărească
şi împrejmuire
teren

Comuna
Voineasa, satul
Voineasa,
strada Pârâul
Mare, numărul
4

1

12 luni

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
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Alimentare cu apă; -Canalizare; Alimentare cu
energie electrică;
-Protecția mediului ; Securitate la incendiu; - Sănătatea populaţiei;
- Aviz proiectant iniţial sau expertiză tehnică; Aviz Inspectoratul de Stat în Construcţii; - Studiu
geotehnic; - Referat verificator conform Legii
nr.10/1995 privind Calitatea în construcţii; - Plan
de situaţie vizat de Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară; - Dovada de la OAR de
luare in evidenţă a documentaţiei în faza DTAC

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 40 din 27.01.2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. ____ din __ interval: 3 – 4
Valabilitate Avize și acorduri stabilite
certificate de
prin certificatul de
urbanism
urbanism

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

1

2

3

4

5

6

7

Construire
locuință, anexă
gospodărească,
tanc bioseptic și
împrejmuire

comuna
VOINEASA, sat
VOINEASA,
punctul Obîrșia
Lotrului

12 luni

- Agenția Județeana Pentru
Protecția Mediului (AJPM),
Alimentare cu energie electrică,
Sănătatea populației, Referat
verificator conform Legii nr.
10/1995, privind calitatea în
construcții, repiblicată, Plan de
șituație întocmit pe ridicare
topografică vizată la Oficiul de
Cadastru și Publicitate
Imobiliară, Dovada de la OAR
de luare în evidență a
documentației în faza DTAC

,, Modernizare
tramă stradală,
comuna Cîineni,
județul Vâlcea ” faza studiu de
fezabilitate

comuna
CIINENI, satele
CIINENII MARI,
CÎINENII
MICI,GREBLEȘ
TI,ROBEȘTI

24 luni

- Agenția Județeana Pentru
Protecția Mediului (AJPM), Aviz
tehnic Inspectoratul de Stat în
Construcții, expertiză tehnică,
Studiu geotehnic verificat la
cerința Af, Raport de audit de
siguranţă rutieră sau de
evaluare de impact asupra
siguranţei rutiere, după caz,
realizate în conformitate cu
prevederile Legii nr.265/2008
(republicată), Plan de încadrare
în zonă şi planuri de situaţie
întocmite pe suport topografic
- În vederea obținerii autorizației
de construire se va solicita alt
certificat de urbanism

3 Flămînzeanu
Sorin

Mun.Rm. Vâlcea,
str. Calea lui
Traian, nr.145, bl.
D4, et.2, ap.4

4 Comuna Cîineni Comuna Cîineni
prin Nicolae Ion,
primarul
localității

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
Anexa nr. 1 la Dispoziţia nr. 45 din 31.01.2017

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

LISTA
cuprinzând certificatul de urbanism propus a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, cu completările şi modificările ulterioare
Nr. .... din .....01.2017Interval:
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avizele și acordurile
stabilite prin certificatul de urbanism

1

2

3

4

5

6

7

1

BOTIZ MARIA Comuna
ANTUANELA Voineasa,
satul
Voineşiţa,

Amenajare
mansardă în
pod existent,
extindere şi

Comuna
Voineasa,
satul
Voineşiţa,

12 luni
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Alimentare cu apă; -Canalizare; -Alimentare cu
energie electrică; -Protecția mediului; -Securitate
la incendiu; -Sănătatea populaţiei; - Aviz
proiectant iniţial sau expertiză tehnică; -Aviz

strada
Voineşiţa,
numărul 2

Inspectoratul de Stat în Construcţii; -Aviz Direcţia
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Vâlcea; -Studiu geotehnic; -Referat
verificator conform Legii nr.10/1995 privind
Calitatea în construcţii; -Plan de situaţie vizat de
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; Dovada de la OAR de luare in evidenţă a
documentaţiei în faza DTAC

schimbare de strada
destinaţie din Voineşiţa,
"Conton
numărul 2
silvic" în
"Restaurant"
şi construire
împrejmuire

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
Anexa nr.2 la Dispoziţia nr. 45 din 31.01.2017

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire eliberate pentru executare de lucrări
a căror valabilitate urmează a se prelungi
Nr. .... din ......01.2017 interval: 30 - 30
Nr.
crt.

Nr.autorizaţiei
Data eliberării

Solicitant

Denumirea
lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată de
prelungire

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

1

38/30.10.2015

Ministerul
Comunicaţiilor şi
pentru Societatea
Informaţională prin Telekom
Romania Mobile
Communications
S.A

Proiectul RONET 312.532,81
- Construirea unei
infrastructuri
naţionale de
broadband în
zonele
defavorizate localitatea Crângu,
judeţul Vâlcea

comuna Scundu
12 luni
şi comuna Orleşti,
satul Crângu

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 46 din 31.01.2017

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Nr. ____ din … interval: 2 – 2
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată de
execuție

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

2 S.N.T.G.N. Mediaș, județ
TRANSGAZ Sibiu, C.P. , Str.
S.A.
C.I. Motaș, nr. 1,
nr. , bl. , sc. , et. ,
ap.

” Punerea în
siguranță
conductă racord
PM Mădulari,
zona Mădulari”

484.734 comuna Gușoeni,
Sat Dealu Mare,

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
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24 luni

