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CUPRINS
HOTĂRÂRI
HOTĂRÂREA nr. 65 din 12.04.2017 privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103 din
21 decembrie 1999 privind însusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Valcea, cu
modificarile si completarile ulterioare
HOTĂRÂREA nr. 66 din 12.04.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice faza „Studiu de
fezabilitate” pentru obiectivul de investitii “Modernizare DJ 678 A DN 64 (Tatarani) Bratia Vale – Cocoru – Dealu
Mare – Predesti – Corbii din Vale – Popesti – Ginerica – Limita Judet Arges“, judetul Valcea
HOTĂRÂREA nr. 67 din 12.04.2017 privind aprobarea proiectului “Modernizare DJ 678 A DN 64 (Tatarani) Bratia Vale –
Cocoru – Dealu Mare – Predesti – Corbii din Vale – Popesti – Ginerica – Limita Judet Arges“ si a cheltuielilor legate de proiect
HOTĂRÂREA nr. 68 din 12.04.2017 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Modernizare DJ 678 A
DN 64 (Tatarani) Bratia Vale – Cocoru – Dealu Mare – Predesti – Corbii din Vale – Popesti – Ginerica – Limita Judet Arges“
HOTĂRÂREA nr. 69 din 12.04.2017 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de asistenta si reprezentare
de catre Consiliul Judetean Valcea
HOTĂRÂREA nr. 70 din 27.04.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii
Comerciale CETPREST S.R.L. Berbesti
HOTĂRÂREA nr. 71 din 27.04.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de
Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2017
HOTĂRÂREA nr. 72 din 27.04.2017 privind aprobarea platii cotizatiei/contributiei judetului Valcea la Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara "Apa Valcea" si la Fondul pentru Dezvoltare Regionala, administrat de Agentia pentru
Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si a cotizatiei la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia, pentru anul 2017
HOTĂRÂREA nr. 73 din 27.04.2017 privind actualizarea Programului de transport public judetean prin curse regulate, in Judetul
Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTĂRÂREA nr. 74 din 27.04.2017 privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public
judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Bujoreni-Ramnicu Valcea-S.C. Desleeclama
Solutions S.R.L. Budesti” operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A.
HOTĂRÂREA nr. 75 din 27.04.2017 privind stabilirea contributiei lunare datorate Centrului de Asistenta MedicoSociala Ladesti, de persoanele internate sau sustinatorii legali, dupa caz, in anul 2017
HOTĂRÂREA nr. 76 din 27.04.2017 privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103/1999 privind
insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTĂRÂREA nr. 77 din 27.04.2017 privind aprobarea prelungirii prin act aditional a duratei “Contractului Imprumut de Folosinta”,
incheiat intre Consiliul Judetean Valcea si Sindicatul Functionarilor Publici si al Salariatilor din Administratia Publica Locala a judetului
Valcea pentru spatiul situat in imobilul "Centrul Militar Judetean", care apartine domeniului public al judetului Valcea
HOTĂRÂREA nr. 78 din 27.04.2017 privind transformarea unor posturi din statul de functii ale aparatului de
specialitate al Consiliului Judetean Valcea
HOTĂRÂREA nr. 79 din 27.04.2017 privind aprobarea proiectului "SANSA PENTRU O NOUA VIATA" promovat de
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea
HOTĂRÂREA nr. 80 din 27.04.2017 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii
"Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Valcea"
HOTĂRÂREA nr. 81 din 27.04.2017 privind aprobarea conventiei de parteneriat incheiata de Consiliul Judetean
Valcea - Centrul National de Informare si Promovare Turistica din Judetul Valcea cu Organizatia Nationala Cercetasii
Romaniei - Centrul local Mircea cel Batran Ramnicu Valcea
HOTĂRÂREA nr. 82 din 27.04.2017 privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 66 din 12.04.2017
HOTĂRÂREA nr. 83 din 27.04.2017 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 67 din 12.04.2017
HOTĂRÂREA nr. 84 din 27.04.2017 privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 68 din 12.04.2017
HOTĂRÂREA nr. 85 din 27.04.2017 privind aprobarea prelungirii, prin Act aditional, a duratei "Protocolului de colaborare
pentru realizarea in comun de activitati, servicii, proiecte, care sa conduca la asigurarea de servicii de tehnologia informatiei si
de comunicatii, incheiat intre Consiliul Judetean Valcea si Serviciul de Telecomunicatii Speciale"
HOTĂRÂREA nr. 86 din 27.04.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale RAJDP Valcea
HOTĂRÂREA nr. 87 din 27.04.2017 privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2016 a managementului
domnului Adrian Constantin Roman, managerul Teatrului „Anton Pann” Ramnicu Valcea
HOTĂRÂREA nr. 88 din 27.04.2017 privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2016 a managementului
domnului Dumitru Antonie Chelcea, managerul Memorialului Nicolae Balcescu
HOTĂRÂREA nr. 89 din 27.04.2017 privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2016 a managementului
domnului Claudiu Aurel Tulugea, managerul Muzeului Judetean „Aurel Sacerdoteanu” Valcea
HOTĂRÂREA nr. 90 din 27.04.2017 privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2016 a managementului
domnului Remus Grigorescu, managerul Bibliotecii Judetene „Antim Ivireanul” Valcea
HOTĂRÂREA nr. 91 din 27.04.2017 privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2016 a managementului
doamnei Doina Ganescu, managerul Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea
HOTĂRÂREA nr. 92 din 27.04.2017 privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2016 a managementului domnului
Sabin Lungoci, managerul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea
HOTĂRÂREA nr. 93 din 27.04.2017 privind desemnarea managerului interimar al Centrului Judetean pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea
HOTĂRÂREA nr. 94 din 27.04.2017 privind numirea doamnei Bîcă Ionela in functia publica de conducere de Director
executiv la Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Valcea
HOTĂRÂREA nr. 95 din 27.04.2017 privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea

3

Pag.
5-28
5
5
6
7
8
9
9
10
11
12
12
13
14
15
15
17
18
18
19
20
21
21
22
23
23
24
25
26
26
27
28

DISPOZIŢII
DISPOZIŢIA nr. 148 din 03.04. 2017 privind emiterea a două certificate de urbanism

29-42
29

DISPOZIŢIA nr. 153 din 05.04.2017 privind emiterea a patru certificate de urbanism

29

DISPOZIŢIA nr. 154 din 05.04.2017 privind schimbarea numelui

30

DISPOZIŢIA nr. 155 din 05.04.2017 privind schimbarea numelui

30

DISPOZIŢIA nr. 156 din 05.04.2017 privind schimbarea numelui

31

DISPOZIŢIA nr. 157 din 07.04.2017 privind schimbarea numelui

32

DISPOZIŢIA nr. 158 din 07.04.2017 privind emiterea unei prelungiri la o autorizaţie de construire

32

DISPOZIŢIA nr. 159 din 07.04.2017 privind emiterea a două autorizaţii de construire

33

DISPOZIŢIA nr. 164 din 10.04.2017 privind emiterea a trei autorizaţii de construire nism

33

DISPOZIŢIA nr. 167 din 10.04.2017 privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă extraordinară, în
data de 12 aprilie 2017, ora 1000
DISPOZIŢIA nr. 171 din 11.04.2017 privind schimbarea numelui

33

DISPOZIŢIA nr. 174 din 12.04.2017 privind emiterea unui certificat de urbanism

34

DISPOZIŢIA nr. 175 din 12.04.2017 privind emiterea unui certificat de urbanism

35

DISPOZIŢIA nr. 181 din 12.04.2017 privind emiterea unui certificat de urbanism

35

DISPOZIŢIA nr. 182 din 18.04.2017 privind schimbarea numelui
DISPOZIŢIA nr. 183 din 18.04.2017 privind schimbarea numelui
DISPOZIŢIA nr. 184 din 18.04.2017 privind schimbarea numelui
DISPOZIŢIA nr. 187 din 20.04.2017 privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data
de 27 aprilie 2017, ora 1000

36
36
37
38

34

DISPOZIŢIA nr. 188 din 24.04.2017 privind emiterea unui certificat de urbanism

38

DISPOZIŢIA nr. 189 din 24.04.2017 privind emiterea unui certificat de urbanism

38

DISPOZIŢIA nr. 192 din 26.04.2017 privind emiterea unei prelungiri la un certificat de urbanism

39

DISPOZIŢIA nr. 194 din 26.04.2017 privind emiterea a trei certificate de urbanism

39

DISPOZIŢIA nr. 195 din 27.04.2017 privind emiterea a două autorizaţii de construire

40

DISPOZIŢIA nr. 196 din 27.04.2017 privind emiterea a patru certificate de urbanism

40

DISPOZIŢIA nr. 197 din 27.04.2017 privind emiterea unei autorizaţii de construire

41

DISPOZIŢIA nr. 198 din 27.04.2017 privind emiterea a două certificate de urbanism

41

DISPOZIŢIA nr. 199 din 28.04.2017 privind emiterea unui certificat de urbanism

41

ANEXE

4

43

HOTĂRÂRI
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie 1999,
privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea,
cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12 aprilie 2017, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.4788
din 07 aprilie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.4789 din 07 aprilie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3, alin.(3) din Legea nr.213/1998, privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale pct.X din Normele Tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.548/1999;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.l Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103/1999, privind însuşirea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după
cum urmează:
- poziţia nr.442, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum judeţean 678 A DN 64 (Tătărani) – Bratia
Vale – Cocoru – Dealu Mare – Predeşti – Corbii din Vale – Popeşti – Ginerică – Limită Jud. Argeş”, coloana 4 va
avea următorul cuprins: „Tehnice: îmbrăcăminte: asfalt; poduri b.a. – 14 buc.; L=26,868 Km (l medie=15,432m),
S=414.616mp; Adresa: DN 64 (Tătărani) – Limită judeţ Argeş”.
Art.II Pe data adoptării prezentei, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.19 din 30 ianuarie 2015, privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103
din 21 decembrie 1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art.llI Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Tehnice, precum şi Direcţiei Generale Economice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi
va asigura publicarea acesteia pe site – ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 65 din 12 aprilie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice faza “Studiu de fezabilitate”, pentru
obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 678 A DN 64 (Tătărani) – Bratia Vale – Cocoru – Dealu Mare –
Predeşti – Corbii din Vale – Popeşti – Ginerică – Limita Jud. Argeş”, judeţul Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12 aprilie 2017, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.4871
din 12 aprilie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.4872 din 10.04.2017;
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În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit. ”f” şi art.126 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.44, alin.(1) din
Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico - economică faza “Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de
investiţii „Modernizare DJ 678 A DN 64 (Tătărani) – Bratia Vale – Cocoru – Dealu Mare – Predeşti – Corbii din
Vale – Popeşti – Ginerică – Limita Jud. Argeş”, judeţul Vâlcea, ai cărui indicatori tehnico - economici sunt
prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, precum şi Direcţiei Tehnice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr . 66 din 12 aprilie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului “Modernizare DJ 678 A DN 64 (Tătărani) Brătia Vale – Cocoru – Dealu
Mare – Predești – Corbii din Vale – Popești – Ginerică – Limita Judeţ Argeș“
și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12 aprilie 2017, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 4867
din 10.04.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr. 4868
din 10.04.2017;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) litera “b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate
a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social
European și Fondul de Coeziune 2014 – 2020, ale art. 5 alin. (4) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/ 2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, precum și ale Ordonanţei de
Guvern nr. 30/ 2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe
nerambursabile, ale Ordonanţei nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare și cele
ale Hotărârilor Consiliului de Dezvoltare Regională nr. 1/ 23.02.2016 și nr. 2/ 02.03.2016 pentru aprobarea listelor de
proiecte strategice – Faza 1 și Faza 2, ce vor fi propuse spre finanţare prin POR 2014 – 20120, P.I. 6.1.;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă proiectul “Modernizare DJ 678 A DN 64 (Tătărani) Brătia Vale – Cocoru – Dealu
Mare – Predești – Corbii din Vale – Popești – Ginerică – Limita Judeţ Argeș“, care se va depune spre
finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020, Axa prioritară 6. Îmbunătăţirea
infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţie 6.1. Stimularea mobilităţii regionale prin
conectarea nodurilor secundare și terţiare la infrastructura Ten-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apelul de
proiecte nr. 2.
Art. 2 – Se aprobă valoarea totală a proiectului “Modernizare DJ 678 A DN 64 (Tătărani) Brătia Vale –
Cocoru – Dealu Mare – Predești – Corbii din Vale – Popești – Ginerică – Limita Judeţ Argeș“ în sumă de
82.999.232 lei (inclusiv TVA).
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Art. 3 – Se aprobă contribuţia proprie în proiect în cuantum de 1.212.464,69 lei (inclusiv TVA),
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului.
Art. 4 – Se aprobă contribuţia proprie în proiect a sumei de 1.635.735,35 lei reprezentând 2% din valoarea
eligibilă a proiectului, respectiv cofinanţarea proiectului “Modernizare DJ 678 A DN 64 (Tătărani) Brătia Vale –
Cocoru – Dealu Mare – Predești – Corbii din Vale – Popești – Ginerică – Limita Judeţ Argeș“.
Art. 5 – Sumele reprezentând cheltuieli conexe și/sau eventualele depășiri ale bugetului contractat, ce pot
apărea pe durata realizării proiectului ”Modernizare DJ 678 A DN 64 (Tătărani) Brătia Vale – Cocoru – Dealu
Mare – Predești – Corbii din Vale – Popești – Ginerică – Limita Judeţ Argeș“, în vederea implementării în
condiţii optime a acestuia, se vor asigura din bugetul propriu al judeţului Vâlcea.
Art. 6 - Se aprobă toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/
decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art. 7 - Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanţă, întreţinere ale proiectului ”Modernizare DJ 678 A
DN 64 (Tătărani) Brătia Vale – Cocoru – Dealu Mare – Predești – Corbii din Vale – Popești – Ginerică –
Limita Judeţ Argeș“ pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către Unitatea
Administrativ Teritorială a judeţului Vâlcea.
Art. 8 – Se împuternicește domnul Constantin Rădulescu, Președintele Consiliului Judeţean Vâlcea să
semneze toate actele incidente aprobării și implementării proiectului, precum și contractul de finanţare, în
numele Unităţii Administrativ Teritoriale a judeţului Vâlcea și al partenerilor.
Art. 9 - Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire
prevederile ei, Consiliilor Locale ale comunelor Galicea, Mihăești, Milcoiu, Nicolae Bălcescu şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), lit. a) și ale art. 98 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu un număr de
31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 67 din 12 aprilie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului
“Modernizare DJ 678 A DN 64 (Tătărani) Brătia Vale – Cocoru – Dealu Mare – Predești –
Corbii din Vale – Popești – Ginerică – Limita Judeţ Argeș“

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.04.2017, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 4869
din 10.04.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr. 4870 din
10.04.2017;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și e) coroborat cu art. 91, alin. (5), lit. a), pct. 12 și alin. (6), lit. c)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de
Coeziune 2014 – 2020, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014 -2020, ale Ordonanţei de Guvern nr. 30/ 2015 pentru modificarea și
completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile, ale Ordonanţei nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârilor Consiliului de Dezvoltare Regională nr. 1/
23.02.2016 și nr. 2/ 02.03.2016 pentru aprobarea listelor de proiecte strategice – Faza 1 și Faza 2, ce vor fi propuse spre
finanţare prin POR 2014 – 20120, P.I. 6.1, precum și ale Ordinului nr. 3161/06.12.2016 pentru aprobarea Ghidului
Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 – Axa
prioritară 6. Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţie 6.1. Stimularea mobilităţii
regionale prin conectarea nodurilor secundare și terţiare la infrastructura Ten-T, inclusiv a nodurilor multimodale, cu
modificările și 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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HOTĂRĂŞTE
Art. 1 – Se aprobă Acordul de parteneriat, încheiat între judeţul Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea și
comunele Galicea, Mihăești, Milcoiu și Nicolae Bălcescu prin Consiliile Locale ale comunelor Galicea, Mihăești,
Milcoiu și Nicolae Bălcescu, pentru realizarea proiectului “Modernizare DJ 678 A DN 64 (Tătărani) Brătia
Vale – Cocoru – Dealu Mare – Predești – Corbii din Vale – Popești – Ginerică – Limita Judeţ Argeș,
prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2 - Se aprobă Anexele nr. 1 – 4 care fac parte integrantă din Acordul de parteneriat prevăzut la art. 1.
Art. 3 - Se împuternicește domnul Constantin Rădulescu, Președintele Consiliului Judeţean Vâlcea, să
semneze Acordul de parteneriat prevăzut la art. 1.
Art. 4 - Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire
prevederile ei, Consiliilor Locale ale comunelor Galicea, Mihăești, Milcoiu și Nicolae Bălcescu şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) coroborate cu cele ale
art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 68 din 12 aprilie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistenţă
şi reprezentare de către Consiliul Judeţean Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12 aprilie 2017, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.4873
din 10 aprilie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.4874 din 10 aprilie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’a’’ și lit.’’d’’ și alin.(5) lit.’’a’’ pct.13 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.I alin.(2) lit.’’b’’ din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea
disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările și 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 achiziţionarea de către Consiliul Judeţean Vâlcea, în condiţiile legii, a serviciilor juridice de
asistenţă şi reprezentare a intereselor acestei instituţii publice în dosarele nr.1341/90/2017, nr.1751/90/2017,
nr.1891/90/2017 și nr.1892/90/2017, aflate pe rolul Secţiei a II-a Civilă a Tribunalului Vâlcea.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 19 voturi
pentru, 12 voturi împotrivă, 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 69 din 12 aprilie 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 al
Societăţii Comerciale CETPREST S.R.L. Berbeşti

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2017, la care participă un număr
de 29 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3583
din 16 martie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 3584 din
16 martie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa Societăţii Comerciale CETPREST S.R.L. Berbeşti, înregistrată la Consiliul Judeţean
Vâlcea sub nr.2740 din data de 1 martie 2017;
În conformitate cu prevederile art.59 din Legea nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, ale
Ordonanţei Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la
care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o
participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice
nr.20/2016, privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de
fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă bugetul Societăţii Comerciale CETPREST S.R.L. Berbeşti, pe anul 2017, potrivit anexelor
nr.1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, Societăţii Comerciale CETPREST S.R.L. Berbeşti, precum şi Societăţii CET GOVORA S.A.
Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit. “a”, coroborate cu
prevederile art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar doamna consilier judeţean Andreianu Mihaela
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. 70 din 27 aprilie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri
şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2017 la care participă un număr
de 29 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.3906
din 22 martie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.3907 din
22 martie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, nr.768 din 15.03.2017 înregistrată
la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.3447 din 15.03.2017;
În conformitate cu prevederile art.59 din Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul
unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau
deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului
Finanţelor Publice nr.20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum
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şi a anexelor de fundamentare a acestuia, precum şi cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea,
pe anul 2017, potrivit anexelor nr.1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Economice, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, membrilor Consiliului de
administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, precum şi Şefului Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea dispoziţiilor art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu cele ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 71 din 27 aprilie 2017

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea plăţii cotizaţiei/contribuţiei judeţului Vâlcea la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Apa Vâlcea” și la Fondul pentru Dezvoltare Regională, administrat de Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia și a cotizaţiei la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Sud- Vest Oltenia, pentru anul 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în ședinţa ordinară din data de 27.04.2017, Ia care participă un număr de
29 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată cu nr. 5296/ 20.04.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe și Relaţii Externe nr. 5297/
20.04.2017 precum și avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile:
- art. 35 alin. (1) și (4) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/ 2006, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 46 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire Ia asociaţii și fundaţii, cu modificările
și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 201/19.12.2007 privind asocierea Judeţului Vâlcea cu municipiile,
orașele și unele comune din judeţul Vâlcea, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa
Vâlcea”, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 7 lit. a) și ale art. 11 lit. b) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea”, cu
modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea” nr. 4/ 02.03.2017
privind aprobarea cotizaţiilor pentru anul 2016;
- art. 7, alin (3) - (5) şi ale art.10 alin (1) lit. b) din Legea nr. 315/ 2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.121/1998 privind aprobarea includerii judeţului Vâlcea în Regiunea de
DezvoltareRegionalăSud-VestOltenia,alăturidejudeţeleOlt,Dolj,MehedinţişiGorjșiart.1dinHotărâreaConsiliuluipentruDezvoltareRegională
nr.4/24.03.2017privindaprobareabugetuluideveniturișicheltuielialAgenţieipentruDezvoltareRegională Sud-VestOlteniapentruanul2017;
- art. 7 lit.a) şi art.11 lit.c) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia, prevăzut în Anexa nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 172/31.10.2007 privind asocierea Judeţului Vâlcea cu Judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Olt în vederea înfiinţării
AsociaţieideDezvoltareIntercomunitarăSudVestOltenia,modificatăşicompletatăprinHotărâreaConsiliuluiJudeţeanVâlceanr.59/30.10.2008,
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă plata cotizaţiei datorate de Judeţul Vâlcea pe anul 2017 la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Apa Vâlcea” în sumă de 178.000 lei.
Art.2 Se aprobă contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru anul 2017, la Fondul pentru
Dezvoltare Regională, administrat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia, în sumă de
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804.014 lei, care va fi virată trimestial.
Art.3 Contribuţia prevăzută la art. 2 va fi plătită Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia în
contul nr. RO81BRDE170SV04102701700 deschis la BRD - GSG Sucursala Craiova.
Art.4 Se aprobă contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru anul 2017, la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia în sumă de 5.000,00 lei.
Art.5 Contribuţia prevăzută la art.4 va fi plătită Asociaţiei de Dezvoltare Sud Vest Oltenia la Banca
Comercială Română, Sucursala Judeţeană Dolj, cod IBAN RO78RNCB0134107084860001.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Apa Vâlcea”, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia și Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Sud Vest Oltenia, în vederea aducerii Ia îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) coroborate cu
prevederile art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, cu un număr de 27 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul preşedinte Constantin
Rădulescu şi domnul consilier judeţean Nicu Spiridon nu au participat la vot.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 72 din 27.04.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind actualizarea Programului de transport public judeţean prin curse regulate, în Judeţul Vâlcea,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012,
cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2017, la care participă un
număr de 30 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri judeţeni în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.2379/24.02.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.2380 din
24 februarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’d’’ şi alin.(5) lit.’’a’’ pct.14 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.4 şi art.17 alin.(1) lit.’’c’’ din Legea serviciilor de transport public local,
nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare și cu cele ale art.17 alin.(1) lit.’’c’’ și lit.”d” din Normele de aplicare ale Legii nr.92/2007,
aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.353/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Vâlcea, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările
ulterioare, se actualizează, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Comunei Berislăvești şi Autorităţii Rutiere Române A.R.R. – Agenţia Teritorială
Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 73 din 27 aprilie 2017

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

HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale pe traseul ’’Bujoreni – Râmnicu Vâlcea – S.C. Desleeclama Solutions S.R.L.
Budești” operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A.

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2017, la care participă un
număr de 30 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri judeţeni în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.5178
din 18 aprilie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.5179 din
18 aprilie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind acordarea licenţei de traseu în trafic judeţean de persoane pentru
transportul de persoane prin curse regulate speciale acordat operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A. de
către Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.1317 din 20 martie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’d’’ şi alin.(5) lit.’’a’’ pct.14 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.5 şi art.17
alin.(1) lit.’’p’’ din Legea serviciilor de transport public local, nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
cu cele ale art.31 alin.(1) ind.1 - art.35 din Normele de aplicare ale Legii nr.92/2007, aprobate prin Ordinul
Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.353/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele
ale Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2008;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe traseul ’’Bujoreni – Râmnicu Vâlcea – S.C. Desleeclama Solutions S.R.L. Budești”, cu
autovehiculele VL – 06 - BUS, respectiv VL - 16 – BUS, operatorului de transport rutier S.C. ETA S.A., începând
cu data adoptării prezentei hotărâri și până la data de 30 ianuarie 2018.
Art.2 Se aprobă Caietele de sarcini ale licenţei de traseu prevăzută la art.1, potrivit anexelor nr.1 și nr.2
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, S.C. ETA S.A. şi Autorităţii Rutiere Române A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea,
în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul consilier judeţean Bobocea Gheorghe nu a participat la vot.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 74 din 27 aprilie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea contribuţiei lunare datorate Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti, de
persoanele internate sau susţinătorii legali, după caz, în anul 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 27 aprilie 2017, la care participă un număr de
30 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.2038/ 17.02.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr. 2039 din 17
februarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa Centrului de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti nr.111 din 6 februarie 2017,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.1727 din 10 februarie 2017,
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În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”d” şi alin.(5), lit.”a”, pct.2 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art.248, alin.(1), lit.”n” şi alin.(5) din Legea privind reforma în domeniul sănătăţii, nr.95/2006,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.1, alin.(1) și alin.(3), art.7 şi art.8 din Normele metodologice privind organizarea,
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico – sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.412/2003, ale art.5, alin.(3), lit.”b” și
art.5¹ din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002, privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.14 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.141 din 31 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare și cele ale Legii
nr.52/2003privindtransparenţa decizională în administraţiapublică, cumodificărileşi completărileulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se stabileşte contribuţia lunară datorată de persoanele internate sau susţinătorii legali, după caz,
Centrului de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti, în anul 2017, în sumă de 837 lei.
(2) Suma prevăzută la alin.(1) constituie venit propriu al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti.
Art.2.(1) Beneficiarii serviciilor de asistenţă medico - socială care singuri sau împreună cu susţinătorii legali
nu au venituri, nu datorează contribuţie Centrului de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti, iar contravaloarea
serviciilor se suportă de către Centru, în limita sumelor aprobate anual prin buget.
(2) Pentru beneficiarii serviciilor de asistenţă medico – socială care singuri sau împreună cu susţinătorii
legali nu dispun de venituri suficiente pentru plata integrală a contribuţiei datorate, diferenţa neacoperită se va
suporta din sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul Centrului de Asistenţă Medico-Socială Ladeşti.
Art.3 Stabilirea de către Centrul de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti a persoanelor care nu datorează
contribuţie, sau dispun de venituri insuficiente pentru acoperirea integrală a contribuţiei împreună cu susţinătorii
legali, se face în baza anchetei sociale efectuată de serviciul public de asistenţă socială de interes local din
cadrul unităţii administrativ - teritoriale sau, după caz de către persoana cu atribuţii de asistenţă socială din
aparatul de specialitate al primarului localităţii în care îşi are domiciliul persoana care urmează să fie internată.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale Economice, Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, precum şi Centrului de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti, în vederea aducerii la
îndeplinireaprevederiloreişivaasigurapublicareaacesteiapesite–ulConsiliuluiJudeţeanVâlceaşiînMonitorulOficialalJudeţuluiVâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit.”c”, coroborate cu cele ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 75 din 27 aprilie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 103/1999 privind însuşirea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea,
cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2017, la care participă un
număr de 30 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.5257/ 20.04.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.5258 din 20 aprilie 2017,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.3 alin.(3) din anexa la Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare și cele ale punctului X din Normele Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 548/1999;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. l Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
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- poziţia nr.449, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum judeţean 703G Jiblea-Robaia-Limită judeţ
Argeş”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: îmbrăcăminte: asfalt, pietruit; poduri b.a. - 5 buc.; L=
12,653 Km (l medie = 14,129m), S= 178.777 mp; Adresa: Jiblea-Robaia-Limită judeţ Argeş”.
Art.II Pe data prezentei se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.27/28.03.2014.
Art. llI Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Generale Economice în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va
asigura publicarea acesteia pe site – ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată 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 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 76 din 27 aprilie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a duratei ”Contractului Împrumut de Folosinţă”,
încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea și Sindicatul Funcţionarilor Publici și al Salariaţilor
din Administraţia Publică Locală a Judeţului Vâlcea pentru spaţiul situat în imobilul
”Centrul Militar Judeţean”, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2017, la care participă un număr
de 30 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.5302/20.04.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 5303 din 20 aprilie
2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.22 alin.(1) din Legea dialogului social nr. 62/2011 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.874 din Codul civil și cele ale art.2 alin.(2) din Contracul Împrumut
de Folosinţă încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea și Sindicatul Funcţionarilor Publici și al Salariaţilor din
Administraţia Publică Locală a Judeţului Vâlcea, înregistrat sub nr.7542/17 din 09/16.05.2016;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă prelungirea prin act adiţional a duratei ”Contractului Împrumut de Folosinţă”, încheiat între
Consiliul Judeţean Vâlcea și Sindicatul Funcţionarilor Publici și al Salariaţilor din Administraţia Publică Locală a
Judeţului Vâlcea pentru spaţiul situat în imobilul ”Centrul Militar Judeţean”, care aparţine domeniului public al
judeţului Vâlcea, pe o perioadă de un an respectiv, până la data de 09.05.2018.
Art.2 Se împuterniceşte domnul Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, să semneze Actul
adiţional la ”Contractul Împrumut de Folosinţă”, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea și Sindicatul Funcţionarilor Publici și al
Salariaţilor din Administraţia Publică Locală a Judeţului Vâlcea, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Generale
Economice, Direcţiei Tehnice, Sindicatului Funcţionarilor Publici și al Salariaţilor din Administraţia Publică Locală a Judeţului
Vâlcea, precum și Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea și 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 29 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 77 din 27 aprilie 2017

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

HOTĂRÂRE
privind transformarea unor posturi din statul de funcţii ale aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2017, la care participă un număr
de 30 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.5281
din 20 aprilie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub nr.5282
din 20 aprilie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.a) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare precum şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.56 din 30 septembrie
2016, privind modificarea și completarea 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 administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Începând cu data de 2 mai 2017, statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Vâlcea, se modifică după cum urmează:
- la poziţia 28: se transformă postul vacant (personal contractual) de inspector de specialitate, grad
profesional IA, din cadrul Compartimentului Cancelarie, în postul de inspector de specialitate, cu studii
superioare, gradul profesional debutant.
- la poziţia 155: se transformă funcţia publică vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din
cadrul Serviciului Absorţia Finanţărilor Nerambursabile, Relaţii Externe și Afaceri Europene în funcţia publică de
consilier, clasa I, gradul profesional debutant.
Art.2 Secretarul Judeţului, 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 Judeţean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 78 din 27 aprilie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului ”ȘANSĂ PENTRU O NOUĂ VIAŢĂ” promovat de Direcţia Generală de
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2017, la care participă un număr
de 30 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată la nr. 5176
din 18.04.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr. 5177 din
18.04.2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;
Văzând:
 Hotătârea Guvernului nr. 798 din 26.10.2016 privind aprobarea Programului de Interes Naţional în
domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre
de zi, centre de respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu
dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din
comunitate” şi a finanţărilor acestor programe;
 Decizia nr. 69/22.02.2017, emisă de Președintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi,
privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul de Interes Naţional în domeniul protecţiei şi
promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi - Selecţie publică de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor
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cu dizabilităţi pentru anul 2017;
 Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere
pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 și a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale
„O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 149/31.07.2015 privind aprobarea Strategiei Integrate de
Dezvoltare Durabilă a Judeţului Vâlcea pentru perioada 2015 – 2020;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 174/31.10.2007 privind darea în administrarea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Vâlcea a unor bunuri care aparţin domeniului public al
judeţului Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii finanţelor publice locale nr. 273/ 2006,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă înfiinţarea a trei locuinţe protejate și a unui Centru de zi pentru persoanele cu dizabilităţi și
includerea acestora în organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Vâlcea.
Art. 2 Se aprobă efectuarea lucrărilor de reparaţii/amenajare asupra imobilului situat în orașul Băbeni, Calea
lui Traian nr. 161, aparţinând domeniului public al judeţului Vâlcea și dat în administrare Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Vâlcea prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 174/31.10.2007 poziţia nr. 1, cod de clasificare 1.6.2. din Anexa nr. 2.
Art. 3 Se aprobă alocarea sumei de 115.762,50 lei, inclusiv TVA, reprezentând contribuţia proprie de 10,5%
din valoarea finanţării nerambursabile solicitate de la Autoritatea finanţatoare.
Art. 4 Se aprobă asigurarea din bugetul judeţului Vâlcea a cheltuielilor neeligibile identificate în faza de
elaborare sau în faza de implementare a proiectului, precum şi toate costurile suplimentare din fonduri proprii, în
cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune
depăşirea bugetului proiectului.
Art. 5 Se aprobă asigurarea sustenabilităţii serviciilor sociale înfiinţate prin proiect, conform cerinţelor
Autorităţii finanţatoare, respectiv pe o perioadă de 10 ani pentru locuinţele protejate și pe o perioadă de 5 ani, în
cazul centrului de zi.
Art. 6 Se desemnează echipa de implementare a proiectului, constituită din personalul cu atribuţii specifice
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Vâlcea:
1. Tupan Mihaela - Manager de proiect
2. Olariu Augustina - Asistent manager
3. Anghel Doina - Responsabil cu achiziţiile
4. Păiuș Ana - Responsabil financiar
5. Diaconu Jana - Consilier juridic.
Art. 7 Se împuternicește Directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului
Vâlcea, domnul Nicolae Badea, să semneze cererea şi convenţia de finanţare.
Art. 8 Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Vâlcea este direct responsabilă pentru
managementul proiectului, nefiind posibilă subcontractarea acestei activităţi.
Art. 9 Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Vâlcea își asumă faptul că în centrele
rezidenţiale din subordine, de unde vor fi dezinstituţionalizaţi beneficiari pentru serviciile ce vor fi înfiinţate prin
proiect, să nu mai admită alte persoane adulte cu dizabilităţi.
Art. 10 Pe data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului
Judeţean Vâlcea nr. 124/30.12.2016 privind aprobarea cofinanţării și sustenabilităţii proiectului ”ȘANSĂ PENTRU
O NOUĂ VIAŢĂ”.
Art. 11 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) coroborate cu cele ale
art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 79 din 27 aprilie 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiţii „Fazarea proiectului
Sistem de management integrat al deșeurilor solide în judeţul Vâlcea”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa din data de 27.04.2017, la care participă un număr de 30
consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr.
4786/7.04.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe și Relaţii Externe înregistrat la
nr. 4787/7.04.2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) litera “b” şi “d” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de prevederile Ordinului Ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 2078/4.09.2013 privind
aprobarea finanţării proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în judeţul Vâlcea”;
Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 3, Obiectiv specific 3.1 din Programului
Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene
nr.527/19.04.2016 și ale Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul
de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare,
Văzând Hotărârile Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 81/20.05.2013 privind aprobarea Documentului de
Poziţie privind implementarea şi asigurarea sustenabilităţii proiectului „Sistem de management integrat
al deșeurilor solide în judeţul Vâlcea”, nr. 91/3.06.2013 privind aprobarea aplicaţiei de finanţare și a
documentelor suport pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în judeţul
Vâlcea”, și prevederile cap. 74, pct. A din Anexa nr. 5 la Hotărârea nr. 24/27.02.2017 privind aprobarea
Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, a numărului de
personal şi a fondului aferent salariilor de bază pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020, precum şi a Listei
obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea pe anul 2017, precum și Decizia Comisiei Europene nr.
C(2013) 1573 din 20.03.2013 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaţionale
adoptate pentru a beneficia de asistenţă tehnică din partea Fondului European de Dezvoltare Regională, a
Fondului Social European și a Fondului de Coeziune (2007-2013);
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă proiectul „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide
în judeţul Vâlcea” în valoarea totală de 138.586.353 lei (inclusiv TVA).
Art. 2 – Se aprobă alocarea sumei de 34.828.822 lei pentru finanţarea cheltuielilor ce revin solicitantului
pentru obiectivul de investiţii „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în
judeţul Vâlcea”, respectiv:
 contribuţia locală aferentă costurilor eligibile (2.117.500 lei),
 contribuţia proprie a beneficiarului la co-finanţarea proiectului – non founding gap (7.323.976 lei),
 costurile neeligibile aferente proiectului (3.381.443 lei) și
 TVA aferent cheltuielilor eligibile (22.005.903 lei).
Art. 3 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum și Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare al Localităţilor din Judeţul Vâlcea, pentru a aduce la îndeplinire
prevederile ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul
Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. d) coroborate cu cele ale
art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul consilier judeţean Popescu Victor George nu a
participat la vot.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 80 din 27 aprilie 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea convenţiei de parteneriat încheiată de Consiliul Judeţean Vâlcea – Centrul
Naţional de Informare și Promovare Turistică Vâlcea din Judeţul Vâlcea cu ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ
CERCETAȘII ROMÂNIEI - Centrul local Mircea cel Bătrân Râmnicu Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 27 aprilie 2017, la care participă un număr de
30 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.5222
din 19 aprilie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Centrul Naţional de Informare și Promovare Turistică din
Judeţul Vâlcea, înregistrat sub nr.5223 din 19 aprilie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’e’’ şi alin.(6) lit.’’a’’ din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct.4.1, lit.”a” din Normele metodologice
privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică, aprobate prin Ordinul Ministrului
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, nr.1096/2008 şi ale pct.III din Anexa la
Hotărârea nr.82 din 31 martie 2015, privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și
funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.7 din 29 ianuarie 2014;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă convenţia de parteneriat încheiată de Consiliul Judeţean Vâlcea – Centrul Naţional de Informare și
Promovare Turistică din Judeţul Vâlcea cu ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ CERCETAȘII ROMÂNIEI - Centrul local Mircea
cel Bătrân Râmnicu Vâlcea prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, să
semneze convenţia de parteneriat prevăzută la art.1.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Programe și Relaţii Externe, Centrului Naţional de Informare și Promovare Turistică din Judeţul Vâlcea,
precum şi ORGANIZAŢIEI NAŢIONALE CERCETAȘII ROMÂNIEI - Centrul local Mircea cel Bătrân Râmnicu
Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) și art.98 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de
30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 81 din 27 aprilie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.66/12.04.2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2017, la care participă un
număr de 30 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr.5320
din 20 aprilie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr.5321 din
20 aprilie 2017 şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările
și completările ulterioare, precum și cele ale art.91 alin.(1) litera “b” și alin.(3) litera “f” și art.126 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
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HOTĂRĂŞTE:
Art.I Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.66 din 12.04.2017 privind aprobarea documentaţiei
tehnico – economice faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 678 A DN 64
(Tătărani) Brătia Vale – Cocoru – Dealu Mare – Predești – Corbii din Vale – Popești – Ginerică – Limita Judeţ
Argeș“ se modifică conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.66 din 12.04.2017 privind aprobarea documentaţiei
tehnico – economice faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 678 A DN 64
(Tătărani) Brătia Vale – Cocoru – Dealu Mare – Predești – Corbii din Vale – Popești – Ginerică – Limita Judeţ
Argeș“ se înlocuiește cu Anexa prevăzută la art.I.
Art.III Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire
prevederile ei, Consiliilor Locale ale comunelor Galicea, Mihăești, Milcoiu și Nicolae Bălcescu şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 82 din 27 aprilie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 67 din 12.04.2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2017, la care participă un număr de
30 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 5308
din 20.04.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr. 5309 din
20.04.2017 şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) litera “b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în
cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune
2014 – 2020, ale art. 5 alin. (4) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară
a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014 – 2020, precum și ale Ordonanţei de Guvern nr. 30/ 2015 pentru modificarea și completarea unor acte
normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile, ale Ordonanţei nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi
completările ulterioare și cele ale Hotărârilor Consiliului de Dezvoltare Regională nr. 1/ 23.02.2016 și nr. 2/ 02.03.2016 pentru
aprobarea listelor de proiecte strategice – Faza 1 și Faza 2, ce vor fi propuse spre finanţare prin POR 2014 – 2020, P.I. 6.1.;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. I – Art.2 și art.4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 67 din 12.04.2017 privind aprobarea
proiectului “Modernizare DJ 678 A DN 64 (Tătărani) Brătia Vale–Cocoru–Dealu Mare– Predești–Corbii din Vale–
Popești–Ginerică–Limita Judeţ Argeș“ și a cheltuielilor legate de proiect, se modifică după cum urmează:
”Art 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului “Modernizare DJ 678 A DN 64 (Tătărani) Brătia Vale –
Cocoru–Dealu Mare–Predești–Corbii din Vale–Popești–Ginerică–Limita Judeţ Argeș“ în sumă de
83.278.635,57 lei (inclusiv TVA). ”
”Art. 4 Se aprobă contribuţia proprie în proiect a sumei de 1.641.323,42 lei reprezentând 2% din valoarea
eligibilă a proiectului, respectiv cofinanţarea proiectului “Modernizare DJ 678 A DN 64 (Tătărani) Brătia Vale–
Cocoru–Dealu Mare–Predești–Corbii din Vale–Popești–Ginerică–Limita Judeţ Argeș“.”
Art. II - Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei,
19

Consiliilor Locale ale comunelor Galicea, Mihăești, Milcoiu, Nicolae Bălcescu şi va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), lit. a) și ale art. 98 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu un număr de
30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 83 din 27 aprilie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 68 din 12.04.2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2017, la care participă un număr de
30 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 5310/20.04.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr. 5311
din 20.04.2017 şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și e) coroborat cu art. 91, alin. (5), lit. a), pct. 12 și alin. (6), lit. c)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune 2014 – 2020, ale
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare
2014 – 2020, ale Ordonanţei de Guvern nr. 30/ 2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor
externe nerambursabile, ale Ordonanţei nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârilor
Consiliului deDezvoltareRegională nr.1/23.02.2016și nr.2/02.03.2016pentru aprobarea listelor deproiectestrategice– Faza1 și Faza2,
ce vor fi propuse spre finanţare prin POR 2014 – 2020, P.I. 6.1, precum și ale Ordinului nr. 3161/06.12.2016 pentru aprobarea Ghidului
Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 – Axa prioritară 6.
Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţie 6.1. Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea
nodurilor secundare și terţiarelainfrastructuraTen-T,inclusiv a nodurilormultimodale, cumodificărileși completărileulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. I - Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 68 din 12.04.2017 privind aprobarea
Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Modernizare DJ 678 A DN 64 (Tătărani) Brătia Vale –
Cocoru – Dealu Mare – Predești – Corbii din Vale – Popești – Ginerică – Limita Judeţ Argeș“ se modifică
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II - Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 68 din 12.04.2017 privind aprobarea Acordului de
parteneriat pentru realizarea proiectului “Modernizare DJ 678 A DN 64 (Tătărani) Brătia Vale – Cocoru – Dealu Mare –
Predești – Corbii din Vale – Popești – Ginerică – Limita Judeţ Argeș“ se înlocuiește cu Anexa prevăzută la art. I.
Art. III - Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire
prevederile ei, Consiliilor Locale ale comunelor Galicea, Mihăești, Milcoiu și Nicolae Bălcescu şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), lit. a) și ale art. 98 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu un număr de
30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 84 din 27 aprilie 2017

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii, prin Act adiţional, a duratei "Protocolului de colaborare pentru
realizarea în comun de activităţi, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de
tehnologia informaţiei şi de comunicaţii, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea
şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale"

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2017, la care participă un număr de
29 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 5312/20.04.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr. 5313 din
20.04.2017 și avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare şi a art. 91 alin. (1) litera "e" şi alin. (6) litera "a" din Legea nr. 215/ 2001
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă prelungirea, prin act adiţional, a duratei "Protocolului de colaborare pentru realizarea
în comun de activităţi, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia
informaţiei şi de comunicaţii, între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale",
prevăzut în Anexa, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Se împuternicește domnul Constantin Rădulescu, Președintele Consiliului Judeţean Vâlcea, să
semneze Actul adiţional prevăzut la art. 1.
Art. 3 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea și Serviciului de Telecomunicaţii
Speciale pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) coroborate cu cele ale art. 98 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu un număr de 28
voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar doamna consilier judeţean Roșu - Călina Roxana - Laura nu a participat la vot.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 85 din 27.04.2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii
ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri și Poduri Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2017, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri, în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.4826/10.04.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.4827 din 10 aprilie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
ţinând cont de adresa Regiei Autonome Judeţene de Drumuri și Poduri Vâlcea nr.1047 din 6 aprilie 2017,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.4707 din 6 aprilie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” și alin.(2), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.30, pct.30.2 din Regulamentul de
organizare și funcţionare a Regiei Autonome Judeţene de Drumuri și Poduri Vâlcea, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.55 din 30 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă organigrama și statul de funcţii ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri și Poduri Vâlcea,
potrivit anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.34 din 29 februarie 2016,
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri și Poduri Vâlcea.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice,
Direcţiei Generale Administraţie Locală, precum și Regiei Autonome Judeţene de Drumuri și Poduri Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinirea prevederiloreiși vaasigurapublicareaacesteiapesite-ulConsiliuluiJudeţeanVâlceași în MonitorulOficialalJudeţului 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 18 voturi
pentru, 13 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 86 din 27 aprilie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2016 a managementului domnului Adrian
Constantin Roman, managerul Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2017, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.4128/27.03.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.4129 din 27
martie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Raportul evaluării privind managementul pe anul 2016 realizat de managerul Teatrul „Anton Pann”
Râmnicu Vâlcea, domnul Adrian Constantin Roman nr.3454 din 15 martie 2017, precum şi Procesul – verbal
final încheiat cu ocazia finalizării evaluării managementului cultural la Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, pe
anul 2016, realizat de domnul Adrian Constantin Roman nr.3455 din 15 martie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi art.104, alin.(1), lit.”b”, din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.41, alin.(1) și alin.(2) şi art.42, alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare și cele ale
Ordinului Ministrului Culturii nr.2799/2015, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de
proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al
caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale pe anul 2016 a managementului domnului Adrian
Constantin Roman, la Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea care a obţinut media generală 8,50 (opt50%),
respectiv calificativul ”Foarte bine”.
Art.2 Se aprobă contiunarea managementului la Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea de către domnul
Adrian Constantin Roman.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, precum și domnului Adrian Constantin Roman, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 87 din 27 aprilie 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2016 a managementului domnului Dumitru
Antonie Chelcea, managerul Memorialului Nicolae Bălcescu

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2017, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.4134
din 27 martie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.4135 din 27
martie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Raportul evaluării privind managementul pe anul 2016 realizat de managerul Memorialului Nicolae
Bălcescu, domnul Dumitru Antonie Chelcea nr.3716 din 20 martie 2017, precum şi Procesul – verbal final
încheiat cu ocazia finalizării evaluării managementului cultural la Memorialul Nicolae Bălcescu, pe anul 2016,
realizat de domnul Dumitru Antonie Chelcea nr.3717 din 20 martie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi art.104, alin.(1), lit.”b”, din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.41, alin.(1) și alin.(2) şi art.42, alin.(4) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi
completările ulterioare și cele ale Ordinului Ministrului Culturii nr.2799/2015, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi
desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de
activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale pe anul 2016 a managementului domnului Dumitru
Antonie Chelcea, la Memorialul Nicolae Bălcescu, care a obţinut media generală 10 (zece), respectiv
calificativul ”Foarte bine”.
Art.2 Se aprobă contiunarea managementului la Memorialul Nicolae Bălcescu de către domnul Dumitru
Antonie Chelcea.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, Memorialului Nicolae Bălcescu, precum și domnului Adrian Constantin Roman, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi
în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 88 din 27 aprilie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2016 a managementului domnului Claudiu
Aurel Tulugea, managerul MUZEULUI JUDEţEAN ”AUREL SACERDOţEANU” VÂLCEA

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2017, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.4132 din 27 martie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.4133 din 27
martie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Raportul evaluării privind managementul pe anul 2016 realizat de managerul Muzeului
Judeţean ”Aurel Sacerdoţeanu” Vâlcea, domnul Claudiu Aurel Tulugea, nr.3662 din 17 martie 2017, precum şi
Procesul – verbal final al evaluării managementului realizat de managerul Muzeului Judeţean ”Aurel
Sacerdoţeanu” Vâlcea, nr.3663 din 17 martie 2017;
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În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi art.104, alin.(1), lit.”b”, din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.41, alin.(1) și alin.(2) şi art.42, alin.(4) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi
completările ulterioare și cele ale Ordinului Ministrului Culturii nr.2799/2015, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi
desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de
activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale pe anul 2016 a managementului domnului Claudiu Aurel
Tulugea, la Muzeul Judeţean ”Aurel Sacerdoţeanu” Vâlcea care a obţinut media generală 10,00 (zece), respectiv
calificativul ”Foarte bine”.
Art.2 Se aprobă continuarea managementului la Muzeul Judeţean ”Aurel Sacerdoţeanu” Vâlcea de către
domnul Claudiu Aurel Tulugea.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Economice, Muzeului Judeţean ”Aurel Sacerdoţeanu” Vâlcea, precum și domnului Claudiu Aurel
Tulugea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru,0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 89 din 27 aprilie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2016 a managementului domnului Remus
Grigorescu, managerul BIBLIOTECII JUDEţENE ”ANTIM IVIREANUL” VÂLCEA

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2017, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.4130
din 27 martie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.4131 din 27
martie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Raportul evaluării privind managementul pe anul 2016 realizat de managerul Bibliotecii Judeţene
„Antim Ivireanul” Vâlcea, domnul Remus Grigorescu, nr.3558 din 16 martie 2017, precum şi Procesul – verbal
final al evaluării managementului realizat de managerul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, nr.3559 din
16 martie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi art.104, alin.(1), lit.”b”, din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.41, alin.(1) și alin.(2) şi art.42, alin.(4) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi
completările ulterioare și cele ale Ordinului Ministrului Culturii nr.2799/2015, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi
desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de
activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale pe anul 2016 a managementului domnului Remus
Grigorescu, la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea care a obţinut media generală 10,00 (zece),
respectiv calificativul ”Foarte bine”.
Art.2 Se aprobă continuarea managementului la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea de către
domnul Remus Grigorescu.
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Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Economice, Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, precum și domnului Remus Grigorescu, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 90 din 27 aprilie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2016 a managementului doamnei Doina
Gănescu, managerul Școlii Populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2017, la care participă un număr
de 29 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.4996
din 12 aprilie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.4997 din 12
aprilie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Raportul evaluării privind managementul pe anul 2016 realizat de managerul Școlii Populare de Arte
și Meserii Râmnicu Vâlcea, doamna Doina Gănescu, nr.4560 din 04 aprilie 2017, precum şi Procesul – verbal
final al evaluării managementului realizat de managerul Școlii Populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea,
nr.4559 din 04 aprilie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi , alin.(2), lit.”e”, din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.41, alin.(1) și alin.(2) şi art.42, alin.(4) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi
completările ulterioare și cele ale Ordinului Ministrului Culturii nr.2799/2015, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi
desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de
activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale pe anul 2016 a managementului doamnei Doina Gănescu,
la Școala Populară de Arte și Meserii Vâlcea care a obţinut media generală 9,67 (nouă 67%), corespunzătoare
unui rezultat favorabil.
Art.2 Se aprobă continuarea managementului la Școala Populară de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea de
către doamna Doina Gănescu.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Economice, Școlii Populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea, precum și doamnei Doina Gănescu, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru,0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 91 din 27 aprilie 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2016
a managementului domnului Sabin Lungoci, managerul Centrului Judeţean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2017, la care participă un
număr de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.4998
din 12 aprilie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.4999 din 12
aprilie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Raportul evaluării privind managementul pe anul 2016 realizat de managerul Centrului Judeţean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, domnul Sabin Lungoci, nr.3797 din 21 martie
2017, precum şi Procesul–verbal final al evaluării managementului realizat de managerul Centrului Judeţean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, nr.3796 din 21 martie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”e”, din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.41, alin.(1) și alin.(2) şi art.42, alin.(4) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi
completările ulterioare și cele ale Ordinului Ministrului Culturii nr.2799/2015, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi
desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de
activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale pe anul 2016 a managementului domnului Sabin Lungoci,
la Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea care a obţinut media generală 3,00
(trei), corespunzătoare unui rezultat nefavorabil.
Art.2 Se aprobă încetarea managementului la Centrul Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiţionale Vâlcea de către domnul Sabin Lungoci, respectiv rezilierea contractului de management încheiat cu
acesta.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Economice, Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea,
precum și domnului Sabin Lungoci, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 18 voturi pentru,13 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 92 din 27 aprilie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind desemnarea managerului interimar al Centrului Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2017, la care participă un număr
de 30 consilieri judeţeni, din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr. 5000
din 12 aprilie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 5001 din
12 aprilie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de procesul-verbal al comisiei de validare;
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În conformitate cu prevederile art.91, alin.(2) lit.„e” şi art.104, alin.(3) lit.”c” din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.32 alin.(1) lit.”b”, art.33 alin.(1),
alin.(3) alin.(4) şi alin.(5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor
publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1 (1) Domnul Alin Pavelescu se numeşte în funcţia de manager interimar, pentru cel mult 120 de zile
calendaristice, la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, începând cu
data de 28 aprilie 2017, până la începerea executării contractului de management al managerului care va fi
numit conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor
publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În maximum 120 de zile calendaristice de la desemnarea managerului interimar se va organiza un nou concurs
de management, în conformitate cu prevederile art.4 şi art.33 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2 Conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de management.
Art.3 (1) Pe durata interimatului, managerul interimar are dreptul să efectueze toate actele de gestiune curentă.
(2) Angajarea altor cheltuieli decât cele de gestiune curentă se poate face cu aprobarea expresă a
ordonatorului principal de credite.
Art.4 (1) Se aprobă Contractul de management, pe perioada asigurării interimatului, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se împuterniceşte domnul Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, să semneze
contractul de management, în forma aprobată potrivit alin.(1), care se va încheia între Consiliul Judeţean Vâlcea
şi domnul Alin Pavelescu în calitate de manager interimar al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Centrului Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, precum şi domnului Alin Pavelescu, 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 Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
La votarea art. 1 au fost prezenţi 30 de consilieri judeţeni, iar numirea în funcţia de manager interimar la
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea a domnului Alin Pavelescu 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
18 voturi pentru şi 12 voturi împotrivă.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 93 din 27 aprilie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind numirea doamnei BÎCĂ IONELA în funcţia publică de conducere
de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2017, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.5002
din 12 aprilie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat la nr.
5003 din 12 aprilie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
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Văzând adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.19435 din 04.04.2017, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr.4795 din 07.04.2017, privind propunerea de numire a doamnei Bîcă Ionela în funcţia
publică de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea;
Ţinând cont de avizul Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea
Bazelor de Date nr.3964608 din 19.04. 2017;
Având în vedere procesul verbal al comisiei de validare;
În conformitate cu dispoziţiile art.91 alin.(1) lit.”a”, alin.(2) lit.”e” și art.104 alin.(3) lit.”c” din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și cele ale art.4
alin.(1) şi alin.(2), art.56 lit.”a”, art.64 alin.(1) şi art.66 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
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 Începând cu data de 28 aprilie 2017, doamna Bîcă Ionela se numeşte în funcţia publică de conducere
de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea.
Art.2. Pe perioada exercitării funcţiei publice de conducere de Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Vâlcea, doamna Bîcă Ionela va beneficia de drepturile salariale aferente funcţiei de conducere respective,
conform prevederilor legale în vigoare.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Vâlcea, precum şi doamnei Bîcă Ionela, 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 prevederilor art.98, coroborate cu cele ale art. 45 alin.(5) din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 30 voturi pentru, 1 vot împotrivă.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 94 din 27 aprilie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2017, la care participă un
număr de 30 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri judeţeni în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.5086
din 13.04.2017, prin care se propune modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală înregistrat sub
nr.5087 din 13 aprilie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de Hotărârea A.T.O.P. nr.5 din 31 martie 2017 privind modificarea componenţei Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea;
Văzând procesul-verbal al comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(5), lit.„a”, punctul 7 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.17, alin.(2) din
Legea nr.218/2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi cele ale art.9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al autorităţii teritoriale de
ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se constată încetarea mandatului domnului Marin Florian, ca urmare a demisiei din calitatea de
membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea.
Art.2 Pe data prezentei hotărâri, se validează mandatul domnului Diaconu Gheorghe, ca membru al
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, pe durata actualului mandat al Consiliului Judeţean Vâlcea.
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Art.3 Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 57 din 30 septembrie 2016, privind validarea mandatului
membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în
mod corespunzător.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Instituţiei
Prefectului – Judeţul Vâlcea, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, Direcţiei Generale Administraţie Locală,
Direcţiei Generale Economice, precum şi persoanelor nominalizate la art.1 şi art.2, în vederea aducerii la îndeplinire.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 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 21 voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 95 din 27 aprilie 2017

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢII

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. 4440 din 03.04.2017,
prin care se propune emiterea a două certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 148 din 03.04.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea a patru certificate de urbanism

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 4573 din 04.04.2017,
prin care se propune emiterea a patru certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit patru certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
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Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 153 din 05.04.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului ZGONDOIU RĂDUCU-MIHAI în PĂTRULESCU

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6005 din 15.03.2017, prin
care se propune admiterea cererii domnului Zgondoiu Răducu-Mihai, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de
familie din Zgondoiu în Pătrulescu, motivând că doreşte să poarte acelaşi nume de familie 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
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Zgondoiu Răducu-Mihai, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea,
XXXXXXXXX, judeţul Vâlcea, tată Marian şi mamă Ioana-Violeta, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul
Vâlcea, la data de XXXXXX, CNP XXXXXX, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Zgondoiu
în Pătrulescu, urmând să poarte în viitor numele de familie PĂTRULESCU şi prenumele RĂDUCU-MIHAI.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Primăriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea - Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, care va încunoştinţa de îndată solicitantul şi
îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 154 din 05.04.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului MARTOIU GEORGE-NICOLAE în IOANIŢESCU

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6006/16.03.2017, prin care
se propune admiterea cererii domnului Martoiu George-Nicolae, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie
din Martoiu în Ioaniţescu, motivând că doreşte să poarte acelaşi nume de familie cu cel al mamei sale;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
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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 Martoiu George-Nicolae, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea,
XXXXXX judeţul Vâlcea, tată natural şi mamă Floarea, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la
data de XXXXX, CNP XXXX, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Martoiu în Ioaniţescu,
urmând să poarte în viitor numele de familie IOANIŢESCU şi prenumele GEORGE-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 Primăriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea - Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, care va încunoştinţa de îndată solicitantul şi
îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 155 din 05.04.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei BUNEA în GRĂDINARU ALINA-ELENA

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6004 din
13.03.2017, prin care se propune admiterea cererii doamnei Bunea Alina-Elena, de schimbare, pe cale
administrativă, a numelui său de familie din Bunea în Grădinaru, 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 Bunea Alina-Elena, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, XXXX,
judeţul Vâlcea, tată Constantin şi mamă Carmen, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data
de XXXX, CNP XXXX, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Bunea în Grădinaru, urmând
să poarte în viitor numele de familie GRĂDINARU şi prenumele ALINA-ELENA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Primăriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea - Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi
va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 156 din 05.04.2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei MIHAI ELENA-ALINA în IANCOVESCU

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6003 din 10.03.2017,
prin care se propune admiterea cererii doamnei Mihai Elena-Alina, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său
de familie din Mihai în Iancovescu, 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 Mihai Elena-Alina, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, XXXX,
judeţul Vâlcea, tată Nicolae şi mamă Florica, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de
XXXX, CNP XXXX, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Mihai în Iancovescu, urmând să
poarte în viitor numele de familie IANCOVESCU şi prenumele ELENA- ALINA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Primăriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea - Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi
va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 157 din 07.04.2017
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.4609 din 05.04.2017, prin care se propune
prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art. 7, alin 7 din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea unei autorizaţii de construire, prevăzută în anexa, care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Arhitectului – şef al judeţului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 158 din 07.04.2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.4677 din 06.04.2017,
prin care se propune emiterea a două autorizaţii de construire;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a), 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 emit două autorizaţii de construire, 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.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 159 din 07 aprilie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea a trei autorizaţii de construire

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.4791 din 07.04.2017,
prin care se propune emiterea a trei autorizaţii de construire;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a), 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 emit trei autorizaţii de construire, 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.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 164 din 10 aprilie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
extraordinară în data de 12 aprilie 2017, ora 1000

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(2) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emite următoarea:
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DISPOZIŢIE:
Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă extraordinară, în data de 12 aprilie 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 prezenta dispoziţie.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei, urmărind
pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 167 din 10.04.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al domnului
OPREA-LĂCULEANU în OPREA şi a prenumelui din ALIN-NICOLAE în NICOLAE

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6001 din 10.03.2017,
prin care se propune admiterea cererii domnului Oprea-Lăculeanu Alin-Nicolae de schimbare, pe cale administrativă, a
numelui de familie Oprea-Lăculeanu în Oprea şi, respectiv, a prenumelui din Alin-Nicolae în Nicolae, motivând că, atât
numele de familie cât şi prenumele, fiind formate din mai multe cuvinte, doreşte simplificarea acestora;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui şi prenumelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) lit. ’’d’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b"
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie şi a prenumelui domnului
Oprea-Lăculeanu Alin-Nicolae, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, XXXX, judeţul Vâlcea, tată Ion-Valentin şi mamă
Filofteia, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de XXXX, C.N.P.XXXX, şi se schimbă numele şi
prenumele acestuia, pe cale administrativă, din Oprea-Lăculeanu în Oprea şi, respectiv, din Alin-Nicolae în Nicolae,
urmând să poarte în viitor numele de familie OPREA 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 Primăriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea - Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, care va încunoştinţa de îndată solicitantul şi
îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 171 din 11.04.2017
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.4959 din 11.04.2017,
prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism ;
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În conformitate cu prevederile art. 4 , lit.a), punctul 1. şi 2. şi art. 6 din Legea nr. 50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 174 din 12.04.2017
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. 4966 din 11.04.2017,
prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 4, lit. a) 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 emite un certificat 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.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 175 din 12 aprilie 2017
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. 5018 din 12.04.2017,
prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 4, lit. a) 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 emite un certificat 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.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 181 din 12 aprilie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei BUCĂ CORNELIA în VLAD

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6007/1 din
16.03.2017, prin care se propune admiterea cererii doamnei Bucă Cornelia, de schimbare, pe cale administrativă,
a numelui său de familie din Bucă în Vlad, motivând că doreşte să poarte un nume de familie comun cu al soţului;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”h” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b"
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Bucă Cornelia, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, XXXX, judeţul
Vâlcea, tată Ilie şi mamă Marinela, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de XXXX, CNP
XXXX, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Bucă în Vlad, urmând să poarte în viitor
numele de familie VLAD şi prenumele CORNELIA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Primăriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea - Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi
va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 182 din 18.04.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
minorului BUCĂ RAUL-ANDREI în VLAD

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6007/2 din
16.03.2017, privind cererea doamnei Bucă Cornelia, care solicită schimbarea numelui de familie al fiului său
minor, din Bucă în Vlad, motivând că doreşte ca minorul să poarte un nume de familie comun cu al tatălui său;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit. ’’h’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
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ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b"
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului Bucă RaulAndrei, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, XXXX, judeţul Vâlcea, tată Ion-Claudiu şi mamă Cornelia,
născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de XXXX, C.N.P.XXXX şi se schimbă numele de
familie al acestuia, pe cale administrativă, din Bucă în Vlad, urmând să poarte în viitor numele de familie VLAD
şi prenumele RAUL-ANDREI.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Primăriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea - Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi
va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 183 din 18.04.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
minorului BUCĂ DENIS-ŞTEFAN în VLAD

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6007/3 din
16.03.2017, privind cererea doamnei Bucă Cornelia, care solicită schimbarea numelui de familie al fiului său
minor, din Bucă în Vlad, motivând că doreşte ca minorul să poarte un nume de familie comun cu al tatălui său;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit. ’’h’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b"
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art. 1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului Bucă Denis-Ştefan,
domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea,XXXX, judeţul Vâlcea, tată Ion-Claudiu şi mamă Cornelia, născut în localitatea
Tarragona, ţară Spania, la data de XXXX, C.N.P.XXXX şi se schimbă numele de familie al acestuia, pe cale
administrativă, din Bucă în Vlad, urmând să poarte în viitor numele de familie VLAD şi prenumele DENIS-ŞTEFAN.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art. 3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Primăriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea - Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi
va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 184 din 18.04.2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară
în data de 27 aprilie 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 27 aprilie 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.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 187din 20.04.2017
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. 5273 din 20.04.2017,
prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 4, lit. a) 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 emite un certificat 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.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 188 din 24 aprilie 2017
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. 5318 din 20.04.2017,
prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
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În conformitate cu prevederile art. 4, lit. a) 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 emite un certificat 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.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 189 din 24 aprilie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr. 5493 din
25.04.2017, 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, republicată,
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și 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 anexa care face parte integrantă din
prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 192 din 26.04.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea a trei certificate de urbanism

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 5538 din 26.04.2017,
prin care se propune emiterea a trei certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) , 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 trei certificate de urbanism, prevăzute 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.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 194 din 26 aprilie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea a două autorizaţii de construire

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.5549 din 26.04.2017,
prin care se propune emiterea a două autorizaţii de construire;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările 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 emit două autorizaţii de construire, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 195 din 27 aprilie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea a patru certificate de urbanism

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 5559 din 26.04.2017,
prin care se propune emiterea a patru certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit patru certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 196 din 27.04.2017
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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. 5576 din 27.04.2017,
prin care se propune emiterea unei autorizaţii de construire;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a), pct.4, 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.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 197 din 27 aprilie 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.5663 din 27.04.2017,
prin care se propune emiterea a două certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(1)–(3) din Legea nr. 50/1991 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.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 198 din 27 aprilie 2017
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. 5666 din 28.04.2017,
prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
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În conformitate cu prevederile art. 4, lit. a) 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 emite un certificat 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.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 199 din 28 aprilie 2017
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ANEXE
CONSILIUL JUDEȚEAN
VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 148 din 03.04.2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii cu modificările și completările ulterioare
Nr. __din … Interval:45
Nr.
crt.

Solicitant

1

2

-

46

Adresa Denumirea Amplas Valabilitate Avize și acorduri de amplasament solicitate
solicitant lucrării
ament certificat prin certificatul de urbanism
urbanism
3

4

5

6

7

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

Ploiesti,
Județul
Prahova,
C.P.
100559,
Str.. Anul
1848,
Nr.1-3,

”Lucrări de
punere în
siguranță a
conductelor:
țiței O 10
3/4” F1
BărbăteștiOrlești, țiței
F2 Rădinești
- Orlești,
conductă
etan 5
9/16”
Turburea Pitești,
conductă
suport fibră
optică 5
9/16”
Bărbătești Ploiești, în
zona
comunei
Mitrofani,
județul
Vâlcea”

,
Comuna
Glăvile Și
Comuna
Mitrofani,

12 luni

Protecția mediului; - Aviz de gospodărirea
apelor; - Aviz Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea;
-Acord deținători rețele de transport, dacă în
zona amplasamentului există și alte rețele de
transport (gaze, petrol, țiței, energie electrică
etc); - Acord administrator drum de acces; Acorduri proprietari terenuri în conformitate cu
prevederile legale, pentru acces și realizarea
lucrărilor propuse prin proiect; -Studiu
geotehnic; - Referat verificator proiect, conform
prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea în
construcții, republicată; -Plan de încadrare în
zonă și plan de situație întocmite pe suport
topografic cadastral cu menționarea
proprietarilor de teren, vizate de Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea; Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de
construcții va fi întocmit în conformitate cu
prevederile Legii 50/1991, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții, republicată,
cu modificările și completările ulterioare -Anexa
nr.1

46 Geoiculeasa
Andreea și
Geoiculeasa
Gheorghe-Alin

Râmnicu
Vâlcea,
Județul
Vâlcea,
Str.
Nicolae
Iorga, Nr.
22, Bl.
A31/1,
Sc. A, Et.
4, Ap. 10

,, Construire
locuinţă
Sp.+ P + M
''

Comuna
Bujoreni,
Satul
Olteni

12 luni

Protecția mediului; - alimentare cu energie
electrică; - salubritate; - sănătatea populaţiei; Aviz Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA - Studiu Geotehnic; - Referate verificator
proiect conform Legii nr. 10/1995 privind
calitatea în construcții, republicată; Documentația se va întocmi conform conținutului
cadru al proiectului pentru autorizarea lucrărilor
de construcții P.A.C. - potrivit dispozițiilor Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare – Anexa
nr.1 - Plan de încadrare în zonă și Plan de
situaţie întocmit pe suport topografic, vizat la
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Vâlcea;

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
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CONSILIUL JUDEȚEAN
VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 153 din 05.04.2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din…Interval:47– 50
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

1

2

3

4

Amplasament Valabilitate
certificat
urbanism
5

6

Avize și acorduri de amplasament
solicitate prin certificatul de
urbanism
7

47 DIRECŢIA
SILVICĂ
VÂLCEA prin
Mihăilescu
Cheorghe

Râmnicu
Vâlcea,
Județul
Vâlcea,
Strada
Carol - I,
Nr. 37

Reabilitare drum Comuna
forestier Voineasa
CONTUR LAC km 7+530,00
pînă la 15+740

12 luni

Protecția mediului; - Aviz de gospodărire
apelor;
- Aviz administrator de reţea energie elec
dacă lucrările se execută în zona de sigur
a acestora;
- Acord Inspectoratul Judeţean de Stat în
Construcţii - Vâlcea;
- Acordul proprietarilor de terenuri în form
autentică, dacă la realizarea lucrărilor se
afectează proprietăţi private; - Studiu
Geotehnic verificat la cerinţa Af;
- Expertiză Tenică;
- Referat verificator conf.Legea nr.10/199
privind Calitatea în Construcţii, republicată
- Plan de încadrare în zonă şi Plan de situ
întocmit conform Anexa1, la Legea
nr.150/1991, republicată cu modificările ş
completările ulterioare, cu indicarea şi
reprezentarea proprietăţilor private situat
zonele de intervenţie şi în imediata
vecinătate a acestora;
- Actul administrativ al autorităţii compete
pentru protecţia mediului.

48 DIRECTIA
SOLVICA
VÂLCEA prin
Mihăilescu
Gheorghe

Râmnicu
Vâlcea,
Județul
Vâlcea,
Caroli - I,
Nr. 37

Reabilitare drum
forestier Voineşiţa - km
0+000 pină la
6+600

Comuna
Voineasa

12 luni

Protecția mediului; - Aviz de
gospodărire a apelor;
- Aviz administrator de reţea energie
electrică dacă lucrările se execută în
zona de siguranţă a acestora;
- Acord Inspectoratul Judeţean de Stat
în Construcţii - Vâlcea;
- Acordul proprietarilor de terenuri în
formă autentică, dacă la realizarea
lucrărilor se afectează proprietăţi
private; - Studiu Geotehnic verificat la
cerinţa Af;
- Expertiză Tenică;
- Referat verificator conf.Legea
nr.10/1995 privind Calitatea în
Construcţii, republicată;
- Plan de încadrare în zonă şi Plan de
situaţie întocmit conform Anexa1, la
Legea nr.150/1991, republicată cu
modificările şi completările ulterioare,
cu indicarea şi reprezentarea
proprietăţilor private situate în zonele
de intervenţie şi în imediata vecinătate
a acestora;
- Actul administrativ al autorităţii
competente pentru protecţia mediului.

49 S.C.
DOINAMED
S.R.L. prin
Barbu Doina

Râmnicu
Vâlcea,
Județul
Vâlcea, Str.
1 Mai, Nr. 2

Elaborare Plan
Comuna
urbanistic zonal în Drăgoești
vederea realizării
obiectivului de
investiții

24 luni

Protecția mediului; - alimentare cu
apă; - canalizare; - alimentare cu
energie electrică; - telefonizare; securitatea la incendiu; - sănătatea
populaţiei; - Aviz de iniţiere a
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documentaţiei de urbanism, întocmit
de structura de specialitate condusă de
arhitectul-şef/urbanistul-şef al judeţului
sau de structura de specialitate
condusă de arhitectul-şef/urbanistulşef al comunei după consultarea
prealabilă a comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului şi urbanism de
la nivelul judeţului, şi aprobat, după
caz, conform
competenţei;
-Aviz Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Vâlcea;
- Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.)
conform art.32. alin. (1), lit.c) din
Legea nr.350/2001, elaborat, avizat și
aprobat potrivit prevederilor legale.
După aprobare P.U.Z. se poate solicita
certificatul de urbanism în vederea
construirii, potrivit art. 32, alin. (6) din
Legea nr.350/2001.

”Extindere spital
boli cronice Clinica DOINAMED
S.R.L. Drăgoești”.

50 Dinescu
Constantin

Bujoreni,
Satul
Olteni,
Județul
Vâlcea,
Str. Olteni,
Nr. 189

,, Extindere
Comuna
locuință D+P,
Bujoreni,
schimbare
Satul Olteni
învelitoare și
bazin vidanjabil"

12 luni

Arhitect Șef,
Elena Dana Petrescu
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Protecția mediului; - alimentare cu
apă; - alimentare cu energie electrică;
- salubritate; - sănătatea populaţiei; Acord Inspectoratul Județean în
Construcții Vâlcea (dacă prin lucrările
propuse se afectează structura de
rezistență a clădirii existente) ; - Acord
exprimat în formă autentică al
beneficiarilor de uzufruct viager pentru
execuția lucrărilor propuse; - Studiu
Geotehnic;
- Expertiză tehnică(dacă prin lucrările
propuse se afectează structura de
rezistență a clădirii existente) ;
- Referate verificator proiect conform
Legii nr. 10/1995 privind calitatea în
construcții, republicată;
- Documentația se va întocmi conform
conținutului cadru al proiectului pentru
autorizarea lucrărilor de construcții
P.A.C. - potrivit dispozițiilor Legii
nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare – Anexa nr.1
- Plan de încadrare în zonă și Plan de
situaţie întocmit pe suport topografic,
vizat la Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea;

Anexa la Dispoziția nr. 158
din 07.04.2017

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

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

Nr. Nr. autorizație
crt. Data eliberării
1

Solicitant

Denumirea lucrării

Valoare

Localitatea

Durata de
prelungire

3

4

5

6

7

Comuna
Galicea,
Comuna
Stoilești,
judeţul
Vâlcea

12 luni

2

1

31/13.10.2015 Ministerul
pentru
Societatea Informatională
prin mandatar Telekom
România
Mobile
Communicațions S.A

"Proiectul
ro-net
- 271.928,61
construirea
unei
lei
infrastructuri naționale
de broadband în zonele
defavorizate - localitatea
Geamăna"

Arhitect șef,
Elena Dana PETRESCU

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 159 din 07.04.2017

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu
modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din _____Interval: 14 – 15

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

Durată de Observații
execuție
7

14 Distribuție
Energie Oltenia
S.A.
prin S.C.Les
Energ S.R.L.

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

,, Branșament
6793,23 Comuna
trifazat subteranBujoreni, Satul
montare FDCS-2T
Malu Alb
pentru Radu Cornelia
''

30 zile

15 Distribuție
Energie Oltenia
S.A. prin S.C.Les
Energ S.R.L.

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

,, Branșament
monofazat subteran
pentru Iordănescu
Carmen ''

30 zile

1121,85 Comuna
Bujoreni, Satul
Malu Vîrtop

Președinte,
Constantin RĂDULESCU

46

8

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr.164 din 10.04.2017

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din _____Interval: 16 – 18

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea lucrării

1

2

3

4

Valoare Amplasament Durată de Observații
-leiexecuție
5

6

7

16 S.C.Engie
Romania S.A.
prin S.C. Radoc
Control Calor
S.R.L.

Sector 4, Satul
Bucuresti, Județul
București, B-dul
Mărășești, Nr. 4-6

,, Branșament gaze
naturale pentru
Marinescu Virgil ,
imobilul nr.143 D "

817,05 Comuna
Bujoreni

6 luni

17 S.C.Engie
România S.A.
prin S.C. Rocip
Instal S.R.L.

Sector 4, Satul
Bucuresti, Județul
București, B-dul
Mărășești, Nr. 4-6

,, Branșament gaze
naturale pentru
Marinescu Virgil,
imobilul 143 B "

1200 Comuna
Bujoreni

6 luni

18 S.C.Engie
România S.A.
prin S.C. Rocip
Instal S.R.L.

Sector 4, Satul
Bucuresti, Județul
București, B-dul
Mărășești, Nr. 4-6

,, Branșament gaze
naturale pentru
Marinescu Virgil ,
imobilul 143 C "

1200 Comuna
Bujoreni

6 luni

8

Președinte,
Constantin RĂDULESCU

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
Anexă la dispoziţia nr. 167 din 10.04.2017
ORDINEA DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 12 aprilie 2017, ora 1000

1.
2.
3.

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 21
decembrie 1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu
modificările şi completările ulterioare.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice faza „Studiu de fezabilitate”
pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 678 A DN 64 (Tătărani) Brătia Vale – Cocoru – Dealu Mare –
Predești – Corbii din Vale – Popești – Ginerică – Limita Județ Argeș“, judeţul Vâlcea.
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizare DJ 678 A DN 64 (Tătărani) Brătia Vale –
Cocoru – Dealu Mare – Predești – Corbii din Vale – Popești – Ginerică – Limita Județ Argeș“ și a cheltuielilor
legate de proiect.
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4.
5.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Modernizare
DJ 678 A DN 64 (Tătărani) Brătia Vale – Cocoru – Dealu Mare – Predești – Corbii din Vale – Popești – Ginerică –
Limita Județ Argeș“ .
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare de către
Consiliul Judeţean Vâlcea.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 174 din 12.04.2017

LISTA
prinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din …Interval: 51 – 51
Nr. Solicitant Adresa
crt.
solicitant
1

2

3

51 S.C. AS Râmnicu
TRANS
Vâlcea,
S.R.L
Satul
Rîureni,
Județul
Vâlcea, Nr.
20

Denumirea
lucrării
4

Amplasament Valabilitate Avize și acorduri de amplasament
solicitate prin certificatul de
certificat
urbanism
urbanism
5

6

Amenajare iaz Comuna
12 luni
piscicol
Milcoiu, Satul
punctul
,,La Ciutești
Moară’’,
comuna
Milcoiu,
judeţul Vâlcea

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
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7
Protecția mediului; - Aviz de
gospodărire
a
apelorAdministrația Bazinală de Apă
Olt; - Aviz Agenţia Naţională
pentru Pescuit şi Acvacultură
legat de oportunitatea realizării
acestui tip de investiţie şi a
adâncimii de execuţie în funcţie
de specia de peşte cantonată; Aviz Direcţia Sanitar Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor; Aviz Agenţia Naţională pentru
Resurse
Minerale
privind
valorificarea agregatelor minerale
rezultate în urma excavării;
- Aviz O.C.P.I. şi Decizia D.A.D.R.
pentru scoaterea terenului din
circuitul agricol; -Aviz A.N.I.F. Sucursala Teritorială Dunăre - Olt
- Unitatea de Administrare
Vâlcea; -Aviz administrator drum
Judeţean
678A;
Referat
verificator proiect, conform Legii
nr.10/1995 privind calitatea în
construcţii, republicată; - Studiu
hidrogeologic
zonal
privind
influenţa amenajării piscicole
asupra pânzei freatice din zonele
limitrofe şi cele construite;
- Deviz general de lucrări; Studiu
geotehnic verificat la cerința Af;
- Plan de încadrare in zonă şi
plan de situaţie intocmite pe
suport topografic, vizate la Oficiul
de
Cadastru
şi
Publicitate
Imobiliară Vâlcea

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr.175
din 12.04.2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din _____Interval: 52 – 52

Nr.
cert.

Solicitant

Adresa solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificat de
urbanism

Avize și acorduri de
amplasament solicitate prin
certificatul de urbanism

1

2

3

4

5

6

7

12 luni

Protecția mediului; alimentare cu apă; alimentare cu energie
electrică; - salubritate; sănătatea populaţiei; Studiu Geotehnic;
- Documentația se va
întocmi conform conținutului
cadru al proiectului pentru
autorizarea lucrărilor de
construcții P.A.C. - potrivit
dispozițiilor Legii nr.50/1991
privind autorizarea
executării lucrărilor de
construcții, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare – Anexa nr.1
- Plan de încadrare în zonă
și Plan de situaţie întocmit
pe suport topografic, vizat
la Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară
Vâlcea;

52 Tudorache
V. Ion

Bujoreni, Satul
Construire ,,
Gura Văii, Județul Locuință P "
Vâlcea, Nr. 282

Comuna
Bujoreni, Satul
Gura Văii

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 181 din 12.04.2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din ___Interval: 53 – 53

Nr. Solicitant
crt.
1

2

53 Bulacu
Mitru
Mugurel

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

3

4

Râmnicu
Vâlcea,
Județul
Vâlcea, Str.
Nicolae
Titulescu, Nr.
11, Bl. H3,
Sc. B, Ap. 14

Amplasament Valabilitate Avize și acorduri de amplasament
certificat de
solicitate prin certificatul de
urbanism
urbanism
5

,, Împrejmuire Comuna
proprietate
Bujoreni, Satul
laturile Nord,
Malu Alb
Sud și între
proprietăți "

6

7

12 luni

Protecția mediului; - alimentare cu
energie electrică; - Aviz Compania
Naţională de Căi Ferate "CFR" - SA
- Documentația se va întocmi
conform conținutului cadru al
proiectului pentru autorizarea
lucrărilor de construcții P.A.C. potrivit dispozițiilor Legii
nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare – Anexa
nr.1
- Plan de încadrare în zonă și Plan
de situaţie întocmit pe suport
topografic, vizat la Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Vâlcea;
- Acordul pentru execuția lucrărilor
propuse, exprimat în formă
autentică, al tuturor proprietarilor
drumului de acces în indiviziune și
împuternicire pentru obținerea
autorizației de construire;
- Acord Administrator drum local ;

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
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CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE –
Anexă la Dispoziţia nr. 187 din 20.04.2017
ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 27 aprilie 2017, ora 1000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 31 martie
2017.
Aprobarea procesului – verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 12
aprilie 2017.
Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea, domnul Constantin
Rădulescu, de la ultima şedință ordinară și până în prezent.
Informare privind activitatea din trimestrul I 2017 a instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea
Consiliului Judeţean Vâlcea.
Raport privind gestionarea patrimoniului Judeţului Vâlcea, pe anul 2016.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii
Comerciale CETPREST S.R.L. Berbesti.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societatii
Comerciale PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea,
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Drumuri şi
Poduri Vâlcea, pe anul 2017
Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei/contribuţiei judeţului Vâlcea la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Apa Vâlcea’’ şi la Fondul pentru Dezvoltare Regională, administrat de Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud-Vest Oltenia şi a cotizaţiei la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, pentru
anul 2017.
Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean prin curse regulate, în
Judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificările
şi completările ulterioare
Proiectul de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Bujoreni-Râmnicu Vâlcea-S.C. Desleeclama Solutions
S.R.L. Budești”, operatorului de transport rutier, S.C. ETA S.A.
Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei lunare datorate Centrului de Asistenţă Medico-Socială
Lădeşti, de persoanele internate sau susţinătorii legali, după caz, în anul 2017.

13.

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103/1999 privind
însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al Judeţului Vâlcea, cu modificările și completările
ulterioare.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin act aditional a duratei “Contractului Împrumut de
Folosință”, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea și Sindicatul Funcționarilor Publici și al Salariaților din
Administrația Publică Locală a județului Vâlcea pentru spațiul situat în imobilul "Centrul Militar Județean", care
aparține domeniului public al județului Vâlcea.
Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Vâlcea.
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "ŞANSĂ
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.

PENTRU O NOUĂ VIAŢĂ"

promovat de

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de obiectivul de investiţii „
Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”.
Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de parteneriat încheiată de Consiliul Judeţean Vâlcea Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Judeţul Vâlcea cu ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ
CERCETAŞII ROMÂNIEI - Centrul local Mircea cel Bătrân Râmnicu Vâlcea.
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 66 din
12.04.2017.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 67 din 12.04.2017.
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 68 din
12.04.2017.
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22.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, prin Act adiţional, a duratei "Protocolului de colaborare
pentru realizarea în comun de activităţi, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de
tehnologia informaţiei şi de comunicaţii, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Serviciul de Telecomunicaţii
Speciale.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome Judeţene
de Drumuri şi Poduri Vâlcea
Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2016 a managementului
domnului Adrian Constantin Roman, managerul Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2016 a managementului
domnului Dumitru Antonie Chelcea, managerul Memorialului Nicolae Bălcescu.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2016 a managementului
domnului Claudiu Aurel Tulugea, managerul Muzeului Județean „Aurel Sacerdoțeanu” Vâlcea .
Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2016 a managementului
domnului Remus Grigorescu, managerul Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2016 a managementului
doamnei Doina Gănescu, managerul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2016 a managementului
domnului Sabin Lungoci, managerul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Vâlcea.

Proiect de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Centrului Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea.
Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Bîcă Ionela în funcţia publică de conducere de Director
executiv la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea.
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea.
Diverse.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
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Anexa la Dispoziția nr. 188 din 24 aprilie 2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din ___Interval: 54 – 54

Nr. Solicitant
cert.
1

2

54 Ancuța
Cristian și
Ancuța
MariaGeanina

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

3

4

Drăgășani,
Județul
Vâlcea, Alea
Tineretului,
Bl. G2, Sc. A,
Et. 2, Ap. 15

Amplasament Valabilitate Avize și acorduri de amplasament
certificat de
solicitate prin certificatul de
urbanism
urbanism
5

,, Amenajare Comuna
Stroești, Satul
peisageră
Pojogi-Cerna
camping,
construire
anexe, căsuțe,
împrejmuire
teren "

6

7

12 luni

Protecția mediului; - alimentare
cu apă; - alimentare cu energie
electrică; - securitatea la incendiu;
- sănătatea populaţiei;securitatea
la incendiu; - Aviz de inițiere a
documentației de urbanism
conform art.32, punctul (1), litera
c) din Legea nr. 350/2001;
- Aviz Administrația Națională
Apele Române - Administrația
Bazinală de apă Olt;
- Aviz Administrator D.J. 676 Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.)
elaborat, avizat, și aprobat potrivit
prevederilor legale. După
aprobare P.U.Z.se poate solicita
certificatul de urbanism în
vederea construirii, potrivit art.32,
alin (6) din Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului și
urbanismul, cu modificările și
completările ulterioare
- Studiu Geotehnic verificat la
cerința Af;
- Studiu Hidrologic;
- Plan de încadrare în zonă și Plan
de situaţie întocmit pe suport
topografic, vizat la Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Vâlcea;

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr.189 din 24 aprilie 2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din ______Interval: 55 – 55

Nr. Solicitant
crt.
1

2

55 Văduva
Roxana
Maria

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificat de
urbanism

Avize și acorduri de amplasament
solicitate prin certificatul de
urbanism

3

4

5

6

7

12 luni

Protecția mediului; - alimentare cu
apă; - alimentare cu energie
electrică; - sănătatea populaţiei; Acord Inspectoratul Județean în
Construcții Vâlcea
- Acord exprimat în formă
autentică al vecinilor direct afectați
de lucrările propuse - Studiu
Geotehnic;
- Expertiză tehnică ;
- Referate verificator proiect
conform Legii nr. 10/1995 privind
calitatea în construcții, republicată;
- Documentația se va întocmi
conform conținutului cadru al
proiectului pentru autorizarea
lucrărilor de construcții P.A.C. potrivit dispozițiilor Legii
nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare – Anexa nr.1
- Plan de încadrare în zonă și Plan
de situaţie întocmit pe suport
topografic, vizat la Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Vâlcea;

Bujoreni,
Satul
Lunca,
Județul
Vâlcea, Nr.
21

,, Construire - Comuna
Extindere
Bujoreni, Satul
locuință de la Gura Văii
locuință P la
locuință P+M"

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
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Anexa la Dispoziția nr. 192
din 26.04.2017

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism emise, a căror valabilitate urmează a se prelungi
Nr. .... din ....interval: 22 din 2016

Nr.
crt.

Nr. CU
Data eliberării

Solicitant

Denumirea lucrării

1

2

3
SC RCS – RDS S.A.

1.

22 05.05.2016

Localitatea

Durata de
prelungire

4

5

6

Stație de bază pentru servicii
de comunicații electronice

Comuna
Pesceana,
satul
Ursoaia

12 luni

PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 194 din 26 aprilie 2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din ______Interval: 56 – 58

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

1

2

3

4

56 Obștea Moșnenilor Cîineni,
Greblești prin
Satul
Frîntu Ghrorghe
Greblești,
Județul
Vâlcea

Amplasament Valabilitate
Avize și acorduri de
certificat de amplasament solicitate prin
urbanism
certificatul de urbanism
5

,, Amenajare Comuna
piscicolă :
Cîineni, Satul
construire
Greblești
păstravarie pe
râul Boia ''

55

6
12 luni

7
Protecția mediului; alimentare cu energie
electrică; - sănătatea
populaţiei; - Aviz de
gospodărire a apelorAdministrația Bazinală de
apă Olt;
- Aviz de amplasament
Administrația Națională
Apele Române Administrația Bazinală de
apă Olt;
- Aviz Agenţia Naţională
pentru Pescuit şi
Acvacultură legat de
oportunitatea realizării
acestui tip de investiţie şi a
adâncimii de execuţie în
funcţie de specia de peşte
cantonată;
- Aviz Direcţia Sanitarveterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor;
- Aviz O.C.P.I. şi Decizia
D.A.D.R. pentru scoaterea

terenului din circuitul
agricol;
- Aviz Hidroelectrica S.A. Aviz administrator drum
local - Plan Urbanistic Zonal
(P.U.Z.) elaborat, avizat, și
aprobat potrivit prevederilor
legale. După aprobare
P.U.Z.se poate solicita
certificatul de urbanism în
vederea construirii, potrivit
art.32, alin (6) din Legea nr.
350/2001 privind
amenajarea teritoriului și
urbanismul, cu modificările
și completările ulterioare ;
- Studiu Geotehnic verificat
la cerința Af;
- Studiu hidrologic;
- Plan de încadrare în zonă
și Plan de situaţie întocmit
pe suport topografic,
57 POMANA
ALEXANDRU
DUMITRU

Râmnicu
Vâlcea,
Județul
Vâlcea,
Strada
Remus
Bellu, Nr. 7,
Bl. O2, Sc.
C, Et. 2, Ap.
4

Comuna
Construire:
Voineasa
Locuinţă,
împrejmuire
proprietate şi
amplasare
tanc bioseptic

12 luni

Protecția mediului; alimentare cu energie
electrică; - sănătatea
populaţiei;
- Referat verificator conform
Legii nr.10/1995 privind
Calitate în construcţii,
republicată;
- Plan de încadrare în yona
si plan de situaţie întocmit
pe ridicare topografică
viyată de Oficiul de
Cadastru şi Publicitate
Imobiliară;
- Dovada de la OAR de
luare în evidenţă a
documentaţiei în faza DTAC;
- Studiu geotehnic;

58 S.C.DISTRIBUŢIE
ENERGIE ILTENIA
S.A. prin S.C.ONELI
SERV S.R.L.

Râmnicu
Vâlcea,
Județul
Vâlcea,
Strada
Stirbei
Vodă, Nr. 26

Branşament
Comuna
electric
Voineasa
monofazat
subteran NEAGU MARIA

12 luni

Protecția mediului; alimentare cu energie
electrică; - Aviz tehnic de
racordare;
- Acord notarial de la
proprietarii percelelor
afectate;
- Referat verificator proiect
conform Legii nr.10/1995
privind calitatea în
construcţii, republicată;
- Deviz estimativ de lucrări;
- Proiectul va fi intocmit
conform prevedilor Legii
nr.50/1991 - Anexa nr.1

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr.195 din 27 aprilie 2017

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din __Interval: 19 – 20

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa solicitant

1

2

3

Denumirea lucrării Valoare
-lei4

5

19 Șorega Elena Alina Râmnicu Vâlcea, ,, Construire
și Șorega Mihai
Județul Vâlcea,
locuință P+ 1E ,
Cosmin
Str. Dr. Hacman, fosă septică ''
Nr. 35, Bl. 102,
Sc. B, Et. 2, Ap. 8
20 S.C. Distribuție
Energie Oltenia
S.A. prin
S.C.Grupinstal
S.R.L.

Râmnicu Vâlcea,
Județul Vâlcea,
Str. Știrbei Voda
Nr.7, Nr. 7

Amplasament

,, Branșament
electric trifazat
subteran pentru
locuința - Șorega
Mihai Cosmin "

6

Durată Observații
de
execuție
7

138740 Comuna
Bujoreni, Satul
Malu Alb

36 luni

1410,71 Comuna
Bujoreni, Satul
Malu Alb

30 zile

8

Președinte,
Constantin RĂDULESCU

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 196 din 27.04.2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din __Interval: 59 – 62
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificat
urbanism

Avize și acorduri de
amplasament solicitate prin
certificatul de urbanism

1

2

3

4

5

6

7

12 luni

Protecția mediului; salubritate; - Documentația se
va întocmi conform conținutului
cadru al proiectului pentru
autorizarea lucrărilor de
construcții P.A.D. - potrivit
dispozițiilor Legii nr.50/1991
privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare – Anexa
nr.1
- Certificat de atestare fiscală
privind valoarea de impozitare a
construcției ce se va demola

59 Enache
Mihail și
Enache
Camelia

Râmnicu
Vâlcea, Județul
Vâlcea, Str, Dr.
Hacman, Nr.
24, Bl. 85, Sc.
B, Et. 3, Ap. 7

,, Desființarea Comuna
unei bucătării Bujoreni, Satul
construită în
Olteni
anul 1965 ''

57

60 Enache
Mihail și
Enache
Camelia

Râmnicu
Comuna
,, Extindere
Vâlcea, Județul locuință P+M '' Bujoreni, Satul
Olteni
Vâlcea, Str. Dr.
Hacman, Nr.
24, Bl. 85, Sc.
B, Ap. 7

12 luni

Protecția mediului; - alimentare
cu energie electrică; - sănătatea
populaţiei; - Acord Inspectoratul
Județean în Construcții Vâlcea;
- Studiu Geotehnic;
- Expertiză tehnică;
- Referate verificator proiect
conform Legii nr. 10/1995
privind calitatea în construcții,
republicată;
- Documentația se va întocmi
conform conținutului cadru al
proiectului pentru autorizarea
lucrărilor de construcții P.A.C. potrivit dispozițiilor Legii
nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de
construcții, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare – Anexa nr.1;
- Plan de încadrare în zonă și
Plan de situaţie întocmit pe
suport topografic, vizat la
Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea;
- Pentru demolarea construcției
înscrise în Cartea funciară
nr.38036, se va solicita separat
Autorizație de desființare, cu
documentația aferentă, conform
conţinutul - cadru , anexa nr.1
din Legea nr.50/1991,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare

61 S.C.
MARANIS
TRAVEL
S.R.L., prin
Filigean
Nicolae,

Com.
Voineasa,
Județul Vâlcea,
Satul
Voineasa,
Strada Aleea
Lotrului, Nr.1,
Bl. T3, Sc. A,
Et.2, Ap. 9

construire
Comuna
Pensiune
Voineasa
turistică - D+P
și bazin
vidanjabil.

12 luni

Protecția mediului; - alimentare
cu energie electrică; securitatea la incendiu; protecţia civilă; - sănătatea
populaţiei; - Aviz Direcția
Sanitar Veterinară și Siguranța
Alimentelor Vâlcea;
- Aviz de gospodărirea apelor;
- Aviz S.C. Hidroelectrica S.A.;
- Aviz S.C. CEZ Distribuţie S.A.;
- Aviz Direcţia Regională de
Drumuri şi Poduri Craiova;
-- Aviz Ministerul Turismului;
- Referat verificator proiect
conform Legii nr. 10/1995
privind calitatea în construcții,
republicată;
Plan de încadrare în zonă și
plan de situație întocmit pe
ridicare topografică vizată de
Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Vâlcea;

62 OMV
Petrom S.A.
prin S.C.
Expert Serv
S.R.L.

Sector 1,
București, C.P.
013329, Str.
Coralilor, Nr.22

Echipare de
suprafață și
conductă
amestec
sonda 4317
Mamu.

12 luni

Protecția mediului; - alimentare
cu energie electrică; - sănătatea
populaţiei; -Aviz administratori
drumuri de exploatare pentru
realizarea lucrărilor în zonele
drumurilor;

Comuna
Sutești,
Comunele;
Sutești, Crețeni
Și Mădulari

58

-Aviz S.N.T.G.N. ”Transgaz”
S.A. Mediaș;
-Aviz Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Vâlcea și
Decizia D.A.D.R. pentru
scoaterea terenului din circuitul
agricol;
-Aviz administrator rețea
electrică pentru realizarea
lucrărilor în zona de protecție și
de siguranță a acesteia;
-Aviz Direcția Silvică Vâlcea, sau
după caz, Garda Forestieră
Râmnicu Vâlcea, dacă la
realizarea lucrărilor se afectează
vegetația forestieră;
-Aviz Stat Major General
M.Ap.N.
-Avize administratori rețele
electrice, telefonie, fibră optică,
conducte transport (petrol, țiței,
gazolină, gaze), dacă lucrările
se realizează în zonele de
protecție și de siguranță ale
acestora. -Acorduri proprietari
terenuri în conformitate cu
prevederile legale, pentru acces
și realizarea lucrărilor propuse
prin proiect; -Studiu geotehnic;
-Referat verificator proiect,
conform Legii nr.10/1995
privind calitatea în construcții;
-Plan de încadrare în zonă și
plan de situație întocmite pe
suport topografic, vizate de
Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Vâlcea.
Președinte,
Constantin RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr.197 din 27 aprilie 2017

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din ____Interval: 21 – 21

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

1

2

3

4

5

21 Leanca Ioana
Georgiana și
Stanciu Florin
Marian

Bujoreni, Satul ,, Construire locuință
Gura Văii,
P+1E, anexă parter,
Județul Vâlcea bazin vidanjabil și
împrejmuire ''

6

225.388,3 Comuna
Bujoreni

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
59

Amplasament Durată de Observații
execuție
7
36 luni

8

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 198 din 27.04.2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din ____Interval: 63 – 64
Nr. Solicitant
crt.
1

2

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

3

4

Amplasament Valabilitate Avize și acorduri de amplasament
certificat
solicitate prin certificatul de
urbanism
urbanism
5

Construire grajd Comuna
cu fânar
Runcu

63 Iordache
Ion și
Ioana
Mihaela

Râmnicu
Vâlcea,
Strada Cella
Delavrancea,
Nr. 22
Goranu,
Județul
Vâlcea,

64 Comuna
Milcoiu

Milcoiu, Satul Extindere rețea Comuna
Milcoiu, Satul
Tepșenari,
de apă și
Ciutești
Județul Vâlcea branșamente,
sat Ciutești,
comuna Milcoiu,
județul Vâlcea

6

7

12 luni

Protecția mediului; - alimentare cu
energie electrică; - Referat verificator
proiect, conform Legii nr.10/1995
privind calitatea în construcţii,
republicată; - Sudiu geotehnic ; Deviz general de lucrări ; Documentația se va întocmi conform
conținutului cadru al proiectului
pentru autorizarea lucrărilor de
construcții P.A.C. - potrivit
dispozițiilor Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de
construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
– Anexa nr.1; - Plan de încadrare in
zonă şi plan de situaţie intocmite pe
suport topografic, vizate la Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Vâlcea;

12 luni

Protecția mediului; - alimentare cu
energie electrică; -Aviz Inspectoratul
de Poliție Vâlcea – Serviciul Rutier Referat verificator proiect, conform
Legii nr.10/1995 privind calitatea în
construcţii, republicată; - Aviz
proiectant initial rețea de apă
- Deviz general de lucrări; Documentația se va întocmi conform
conținutului cadru al proiectului
pentru autorizarea lucrărilor de
construcții P.A.C. - potrivit
dispozițiilor Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de
construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
– Anexa nr.1; - Plan de încadrare in
zonă şi plan de situaţie intocmite pe
suport topografic, vizate la Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Vâlcea;

Arhitect Șef,
Elena Dana PETRESCU
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 199 din 28 aprilie 2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din __Interval: 65 – 65
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

1

2

3

4

5

65 Sântoiu
Stroești,
Daniel
Satul
Constantin Cireșu,
Județul
Vâlcea

Comuna
,, Construire
Stroești, Satul
locuință
D+P+1E, garaj, Cireșu
bazin vidanjabil
și imprejmuire
porți "

Valabilitate Avize și acorduri de amplasament
certificat de
solicitate prin certificatul de
urbanism
urbanism
6

7

12 luni

Protecția mediului; - alimentare
cu apă; - alimentare cu energie
electrică; - sănătatea populaţiei; Studiu Geotehnic;
- Referate verificator proiect
conform Legii nr. 10/1995 privind
calitatea în construcții,
republicată;
- Documentația se va întocmi
conform conținutului cadru al
proiectului pentru autorizarea
lucrărilor de construcții P.A.C. potrivit dispozițiilor Legii
nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare – Anexa
nr.1
- Plan de încadrare în zonă și Plan
de situaţie întocmit pe suport
topografic, vizat la Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Vâlcea;

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
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