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CUPRINS
HOTĂRÂRI
HOTĂRÂREA nr. 22 din 27 februarie 2017 privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al
judeţului Vâlcea, a Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii
şi a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 31 decembrie 2016
HOTĂRÂREA nr. 23 din 27 februarie 2017 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local
al Judeţului Vâlcea, a bugetului instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri
proprii şi a bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2016
HOTĂRÂREA nr. 24 din 27 februarie 2017 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
HOTĂRÂREA nr. 25 din 27 februarie 2017 privind atribuirea Acordului cadru și a Contractului
subsecvent de lucrări pentru anul 2017 către Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 26 din 27 februarie 2017 privind aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Vâlcea
pentru anul 2017 către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România şi Asociația
Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică ”ANATOP”
HOTĂRÂREA nr. 27 din 27 februarie 2017 privind desființarea Camerei Agricole Județene Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 28 din 27 februarie 2017 privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea
serviciului de pază de către Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 29 din 27 februarie 2017 privind aprobarea unor măsuri de funcționare a
Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 30 din 27 februarie 2017 privind modificarea şi completarea 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
HOTĂRÂREA nr. 31 din 27 februarie 2017 privind revocarea dreptului de administrare al Camerei
Agricole Judeţene Vâlcea asupra unor spaţii situate în imobilul „Centrul Militar Judeţean” din strada
Maior V.Popescu nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 32 din 27 februarie 2017 privind declararea de interes public judeţean a unor
bunuri şi darea lor în administrarea Centrului de Asistenţă Medico–Socială Lădeşti
HOTĂRÂREA nr. 33 din 27 februarie 2017 privind modificarea valorii de inventar a unui bun aflat
în domeniul public al Județului Vâlcea, concesionat Societății CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 34 din 27 februarie 2017 privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul ’’Rădăcinești Călimănești” Comunei Berislăvești
HOTĂRÂREA nr. 35 din 27 februarie 2017 privind atribuirea licenţei de traseu, pentru efectuarea
transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul ”Pietrari –
Râmnicu Vâlcea – Bujoreni”, operatorului de transport rutier S.C. Silva Crisflor S.R.L.
HOTĂRÂREA nr. 36 din 27 februarie 2017 privind atribuirea licenţei de traseu, pentru efectuarea
transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul ”Râmnicu Vâlcea –
Mihăești – S.C. Vox Profile S.R.L.”, operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A.
HOTĂRÂREA nr. 37 din 27 februarie 2017 privind atribuirea licenţei de traseu, pentru efectuarea
transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul ”S.C. Eurofina S.R.L. –
Drăgășani – Mitrofani – Amărăști – Gușoeni”, operatorului de transport rutier S.C. SLS Express S.R.L.
HOTĂRÂREA nr. 38 din 27 februarie 2017 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 39 din 27 februarie 2017 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 40 din 27 februarie 2017 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii
ale Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 41 din 27 februarie 2017 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii
ale Memorialului Nicolae Bălcescu
HOTĂRÂREA nr. 42 din 27 februarie 2017 privind aprobarea finanțării reparației convertizorului de frecvență
ACS5060 aferent Electropompei EPA 9 din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID) constituit pentru
proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru
perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”
HOTĂRÂREA nr. 43 din 27 februarie 2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 44 din 27 februarie 2017 privind desemnarea reprezentantului asiguraților în
Adunarea Reprezentanților, organ de conducere al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
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DISPOZIŢII
DISPOZIŢIA nr. 56 din 1 februarie 2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de
familie al domnului STAN ADRIAN-MIHAIL în ANDREI
DISPOZIŢIA nr. 59 din 6 februarie 2017 privind emiterea a trei autorizaţii de construire
DISPOZIŢIA nr. 63 din 7 februarie 2017 privind emiterea a două certificate de urbanism
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DISPOZIŢIA nr. 70 din 14 februarie 2017 privind emiterea a trei certificate de urbanism
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DISPOZIŢIA nr. 72 din 14 februarie 2017 privind emiterea unui certificat de urbanism
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DISPOZIŢIA nr. 78 din 16 februarie 2017 privind emiterea unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 80 din 21 februarie 2017 privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în
00
şedinţă ordinară în data de 27 februarie 2017, ora 10
DISPOZIŢIA nr. 85 din 24 februarie 2017 privind emiterea a două certificate de urbanism
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DISPOZIŢIA nr. 87 din 27 februarie 2017 privind emiterea unui certificat de urbanism
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HOTĂRÂRI
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al judeţului Vâlcea,
a Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii
şi a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 31 decembrie 2016
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2017 la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.1976 din 16 februarie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.1977 din 16
februarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) şi alin.(13) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor şi Ministrului
Finanţelor Publice, nr.244/2651/2010, pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art.14, alin.(7), ale
1
1
art.57, alin.(2 ) şi ale art.76 , alin.(1) lit. e) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă execuţia Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, la data de 31 decembrie 2016, potrivit anexei nr.1.
Art.2 Se aprobă execuţia Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, la
data de 31 decembrie 2016, potrivit anexei nr. 2.
Art.3 Se aprobă execuţia Bugetului împrumuturilor interne, la data de 31 decembrie 2016, potrivit anexei nr.3.
Art.4 Se aprobă situaţia indicatorilor privind execuţia Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, la data de 31
decembrie 2016, potrivit anexei A.
Art.5 Anexele nr.1, 2, 3 şi A fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Economice, precum şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire
a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al
Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu cele
ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 22 din 27 februarie 2017
NOTĂ: Anexele nr.1, 2, 3 şi A pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea
hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Vâlcea,
a bugetului instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii
şi a bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2016
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2017 la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.2033/
16.02.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.2034 din 16
februarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
5

În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit.”a” şi art.104, alin.(4), lit.”b” din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.57, 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 contul de execuţie a bugetului local al judeţului Vâlcea, pe anul 2016, prevăzut în anexa nr.1.
Art.2. Se aprobă contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri
proprii, pe anul 2016, prevăzut în anexa nr. 2.
Art.3. Se aprobă contul de execuţie a bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2016, prevăzut în anexa nr.3.
Art. 4. Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, precum şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire
a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consilului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al
Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu cele
ale art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 23 din 27 februarie 2017
NOTĂ: Anexele nr.1-3 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari
adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
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
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2017, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.2102 din 20 februarie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.2103
din 20 februarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.14, alin.(6) şi art.19, alin.(1) din Legea nr.273/2006,
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.201, alin.(9) din Legea
nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
art.1, lit.”c” din Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii, nr.1043/2010;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.(1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, pe anul 2017
şi estimările pe anii 2018-2020, potrivit anexelor nr.1 şi 1.1.
(2) Se aprobă numărul de personal şi fondul aferent salariilor de bază pe anul 2017, ale Spitalului Judeţean
de Urgenţă Vâlcea, potrivit anexei nr.1.2.
Art.2.(1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, pe anul 2017 şi
estimările pe anii 2018-2020, potrivit anexelor nr.2 şi 2.1.
(2) Se aprobă numărul de personal şi fondul aferent salariilor de bază pe anul 2017, ale Spitalului de
Psihiatrie Drăgoeşti, potrivit anexei nr.2.2.
Art.3.(1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin
Anastasatu” Mihăeşti, pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020, potrivit anexelor nr.3 şi 3.1.
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(2) Se aprobă numărul de personal şi fondul aferent salariilor de bază pe anul 2017, ale Spitalului de
Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti, potrivit anexei nr.3.2.
Art.4.(1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, pe anul
2017 şi estimările pe anii 2018-2020, potrivit anexelor nr.4 şi 4.1.
(2) Se aprobă numărul de personal şi fondul aferent salariilor de bază pe anul 2017, ale Serviciului Public
Judeţean de Pază Vâlcea, potrivit anexei nr.4.2.
Art.5 (1) Se aprobă lista obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, cu finanţare parţială sau
integrală de la bugetul local, pe anul 2017, potrivit anexei nr.5.
(2) Se aprobă lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, cu
finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2017, potrivit anexei nr. 5a.
Art.6 Anexele nr.1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2, 5 şi 5a, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, Spitalului de
Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti, Serviciului Public Judeţean de Pază 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 în temeiul art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborat cu prevederile art.98 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32
voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul consilier judeţean Nicu Spiridon 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. 24 din 27 februarie 2017
NOTĂ: Anexele nr.1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2, 5 şi 5a pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro,
submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROM ÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind atribuirea Acordului cadru şi a Contractului subsecvent de lucrări pentru anul 2017
către Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2017, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.1747/13.02.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.1748 din 13
februarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a) pct.12 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.31 din Legea nr.98/2016 privind
achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 (1) Se atribuie Acordul cadru și Contractul subsecvent de lucrări pentru anul 2017 către Regia
Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea.
(2) Acordul cadru are o durată de 4 ani, respectiv 2017-2021.
(3) Contractele subsecvente de lucrări se vor încheia anual.
Art.2 Se aprobă modelul de Acord cadru și modelul Contractului subsecvent de lucrări pentru anul 2017,
prevăzute în anexele nr.1 și respectiv nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, urmând ca sumele
să fie stabilite după aprobarea bugetului Județului Vâlcea.
Art.3 Se împuterniceşte domnul Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, să
semneze Acordul cadru și Contractele subsecvente de lucrări, în forma aprobată potrivit art.2, care se vor
încheia între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Tehnice, Direcţiei Generale Economice, precum şi Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consilului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) coroborate cu cele ale art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 25 din 27 februarie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Vâlcea pentru anul 2017 către
Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România şi Asociația Națională
a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică ”ANATOP”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2017, la care participă un număr de
33consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 611/17.01.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr. 612 din
17.01.2017 şi 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;
 art.20 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române republicată;
 art.34 și 35 din statutul Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică”ANATOP”;
 art.1 din Decizia Consiliului Director al Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine
Publică”ANATOP”;
 art. 46 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările
şi completările ulterioare;
 Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 97/1999 privind aderarea Consiliului Judeţean Vâlcea la Uniunea Naţionala
a Consiliilor Judeţene din România şi art. 7 din Statutul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România;
 art. 1 lit. (a) din Hotărârea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România privind stabilirea cotizaţiei
anuale a membrilor UNCJR nr.4/13.02.2009, modificată prin Hotărârea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene
din România privind majorarea cotizaţiei anuale a membrilor UNCJR nr.4 din 04.06.2010;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă plata unor cotizaţii datorate de Consiliul Judeţean Vâlcea, pentru anul 2017, după cum urmează:
- 66.331,16 lei reprezentând cotizaţia anuală a Consiliului Judeţean Vâlcea la Uniunea Naţională a
Consiliilor Judeţene din România în contul R081RNCB0245036725180001, deschis la Banca Comercială
Română Focşani, strada Fundatura Cuza Voda nr.1;
- 5.000 lei reprezentând cotizaţia anuală a Consiliului Judeţean Vâlcea la Asociația Națională a
Autorităților Teritoriale de Ordine Publică”ANATOP”, în contul IBAN RO78 BTRL 00801205I06043 XX
deschis la Banca Transilvania, Sucursala Brașov.
Art. 2. Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România,
Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică”ANATOP”, 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 33 voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 26 din 27februarie 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desființarea Camerei Agricole Județene Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2017, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.1966
din 15 februarie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate Direcţiei Generale Administraţie Locală înregistrat la nr.1967
din 15 februarie 2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Direcției pentru Agricultură Vâlcea nr.766 din 10 februarie 2017, Protocolul de predare –
primire nr. 14/719 din 09 februarie 2017 încheiat între Camera Agricolă Județeană Vâlcea și Direcția pentru
Agricultură Județeană Vâlcea, precum și actele anexate acestora;
În conformitate cu prevederile art. 2, alin.1 din Legea nr.157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea
unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, coroborate cu cele
ale Hotărârii Guvernului nr.860/2016, privind organizarea, funcționarea și stabilirea atribuțiilor, direcțiilor pentru
agricultură județene și a Municipiului București;
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 desființează Camera Agricolă potrivit Protocolului de predare – primire nr.14/719 din 09 februarie
2017, încheiat între Camera Agricolă Județeană Vâlcea și Direcția pentru Agricultură Județeană Vâlcea,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale Administraţie Locală precum şi Direcției pentru Agricultură
Județeană Vâlcea , în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe siteul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 27 din 27 februarie 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 tarifului lunar pentru prestarea serviciului de pază de către
Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2017, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni, din totalul de 33 aflaţi în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui al Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.636
din 17 ianuarie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr. 637 din 17
ianuarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea nr.60 din 12 ianuarie 2017, înregistrată
la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.385 din 12 ianuarie 2017;
În conformitate cu prevederile art.8 alin.(3) și art.20 din Legea nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.91 alin.(1) lit.„d” și alin.(5) lit.
”a” pct.14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, ale
Hotărârii Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat, ale Ordonanței
de Urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal – bugetare, precum și modificarea și
completarea unor acte normative, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare şi cele ale art.30 și art.36 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului
Public Judeţean de Pază Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 148/28.11.2013;
9

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 1 februarie 2017 se aprobă tariful lunar pentru prestarea serviciului de pază de
către Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea, în sumă de 2.639 lei/ agent de securitate/ lună, potrivit anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data prezentei îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.15
din 29 ianuarie 2016.
Art.3 Secretarul judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, precum şi Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire
a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site – ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial
al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea dispoziţiilor art.45, alin.(2), lit.”c”, coroborate cu cele ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr
de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul consilier județean Nicu Spiridon 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. 28 din 27 februarie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2017 la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.2136
din 20 februarie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat la
nr.2137 din 20 februarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresele Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea nr.18 din 09.01.2017, nr.72 din 13.01.2017 şi
nr.323 din 20.02.2017, înregistrate la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.223 din 09 ianuarie 2017,
nr.223/completare din 13.01.2017 şi sub nr.2100 din 20.02.2017 şi adresa Consiliului Judeţean Vâlcea nr.1402
din 03.02.2017;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.a) şi lit.f) şi alin.(5) lit.’’a’’ pct.14 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.31 din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor nr.333/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi
ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.148 din 21.11.2013 privind aprobarea organigramei, statului de
funcții și a regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea;
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 Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea asigură, prin achiziţie directă, în conformitate cu prevederile
art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile de
pază la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, la unele instituţii publice de interes judeţean precum şi la unele
bunuri declarate de interes public judeţean, după cum urmează :
1. Consiliul Județean Vâlcea
- 9 posturi
2. Centrul Militar Județean Vâlcea
- 5 posturi
3.Biblioteca Județeană ”Antim Ivireanul” Vâlcea
- 5 posturi
4.Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea
- 5 posturi
5.Muzeul Județean ”Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea
- 10 posturi
6.Memorialul ”Nicolae Bălcescu”
- 4 posturi
7. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea - 21 posturi
8. Depozit deşeuri Drăgăşani
- 7 posturi
9. Depozit deşeuri Călimăneşti
- 5 posturi
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Art.2 Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea va asigura paza la Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Vâlcea, până la modificarea structurii organizatorice a acestei instituţii publice din
subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art.3 Paza la instituţiile publice şi la bunurile prevăzute la art.1 se asigură de către Serviciul Public
Județean de Pază Vâlcea, pe bază de contract de prestări servicii, conform tarifului lunar aprobat prin hotărâre
a Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art.4 Pe data adoptării prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.174 din 31 august 2015.
Art.5 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe, Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea,
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Societăţii ’’CET Govora’’ S.A. Râmnicu
Vâlcea, Centrului Militar Județean Vâlcea, Bibliotecii Județene ”Antim Ivireanul” Vâlcea, Direcției Județene de
Evidență a Persoanelor Vâlcea, Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, Centrului de Asistență Medico-Socială
Lădești, Teatrului ”Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, Muzeului Județean ”Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea,
Memorialului ”Nicolae Bălcescu” în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă, iar domnul consilier judeţean Nicu Spiridon 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. 29 din 27 februarie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea 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 ordinară din data de 27 februarie 2017, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelei Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.1631
din 08 februarie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.1632 din 08 februarie
2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de Procesul-verbal de constatare întocmit de Camera de Conturi Vâlcea din data de 30 mai 2016;
În conformitate cu prevederile art.121, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.3, alin.(3) şi art.10 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.554, art.861, alin.(3) şi art.867-870 din Codul Civil, 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 şi ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.864 din 30 decembrie 2016, pentru aprobarea procesului-verbal privind stabilirea rezultatelor
inventarierii generale a elementelor de activ şi de pasiv, precum şi a celorlalte bunuri şi valori aflate în gestiune;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.l (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Vâlcea, a unor bunuri aflate
în gestiunea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea şi în gestiunea Teatrului
„Anton Pann” Vâlcea.
(2) Datele de identificare a bunurilor menţionate la alin.(1) sunt prevăzute în anexa nr.1.
Art.II (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Vâlcea, în vederea scoaterii
din funcţiune, a unor bunuri aflate în gestiunea Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea şi în gestiunea
Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti.
(2) Datele de identificare a bunurilor menţionate la alin.(1) sunt prevăzute în anexa nr.2.
Art.III Se declară de interes public judeţean bunurile ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa
nr.3.
11

Art.IV Anexele nr.1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.V (1) Se dau în administrarea Muzeului Judeţean „Aurel Sacerdoţeanu” Vâlcea şi Memorialului Nicolae
Bălcescu, bunurile prevăzute la art.III.
(2) Muzeul Judeţean „Aurel Sacerdoţeanu” Vâlcea şi Memorialul Nicolae Bălcescu, vor folosi bunurile date
în administrare, în următoarele condiţii:
a) Să restituie bunurile, la data încetării dreptului de administrare, în deplină proprietate, libere de orice sarcini;
b) Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor;
c) Să răspundă de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act
de transmitere.
(3) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească şi să dispună de bunuri în condiţiile
actului de dare în administrare.
(4) Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate sau prin actul de
revocare, care poate fi adoptat de Consiliul Judeţean Vâlcea, în situaţiile în care:
a) titularul dreptului de administrare nu respectă una din condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre;
b) administratorul renunţă la bunurile date în administrare;
c) dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunurilor date în administrare;
d) interesul național sau local o impune;
e) alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de
lege.
(5) Administratorul este răspunzător de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor
prevăzute în actul de dare în administrare.
(6) Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine Muzeului Judeţean „Aurel Sacerdoţeanu” Vâlcea
şi Memorialului Nicolae Bălcescu.
Art.VI Predarea–preluarea bunurilor care fac obiectul dării în administrare se va face în termen de 30 de
zile, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Muzeul Judeţean
„Aurel Sacerdoţeanu” Vâlcea şi, respectiv, Consiliul Judeţean Vâlcea şi Memorialul Nicolae Bălcescu
Art.VII Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 22 decembrie 1999, privind însuşirea
inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare,
se modifică în mod corespunzător, pe data adoptării prezentei hotărâri.
Art. VIII Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale Economice, Muzeului Judeţean „Aurel Sacerdoţeanu” Vâlcea, precum şi
Memorialului Nicolae Bălcescu, 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 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 30 din 27 februarie 2017
NOTĂ: Anexele nr. 1, 2 şi 3 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari
adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind revocarea dreptului de administrare al Camerei Agricole Judeţene Vâlcea
asupra unor spaţii situate în imobilul „Centrul Militar Judeţean” din strada Maior V. Popescu nr. 8,
municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2017, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.1961
din 15 februarie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.1962 din 15 februarie
2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Direcţiei pentru Agricultură Vâlcea nr.756 din 10 februarie 2017, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr.1746 din 10 februarie 2017;
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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.2, alin.(1) şi (7) din Legea nr.157/2016, privind unele măsuri pentru
reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ale art.869
din Codul civil şi ale art.4, alin.(1), pct.3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.10 din 31 iulie 2012, privind darea
în administrarea Camerei Agricole Judeţene Vâlcea, a unor spaţii situate în imobilul „Centrul Militar Judeţean” din strada
Maior V.Popescu nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea;
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 revocă dreptul de administrare al Camerei Agricole Judeţene Vâlcea asupra spaţiilor situate la
etajul II, respectiv birourile 43, 44, 45, 46, 58, 59, 60, 61 şi 62, din imobilul „Centrul Militar Judeţean” din strada
Maior V.Popescu nr.8, municipiul Râmnicu Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea, ale căror
date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Preluarea spaţiilor prevăzute la art.1 se va face pe bază de proces – verbal încheiat între Consiliul
Judeţean Vâlcea si Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vâlcea, în termen de 30 de zile de la data adoptării
prezentei hotărâri.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale Economice, precum şi Direcţiei pentru Agricultură Vâlcea, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea
şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98, coroborate cu cele ale art.45, alin.(3)
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de 33
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 31 din 27 februarie 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 declararea de interes public judeţean a unor bunuri
şi darea lor în administrarea Centrului de Asistenţă Medico–Socială Lădeşti
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2017, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcție;
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.1901
din 15 februarie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.1902 din 15 februarie
2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”c” şi alin.(4) lit.’’a’’, coroborate cu cele ale art.123, alin.(1)
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, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art.554, art.861, alin.(3) şi art.867-870 din Codul civil;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se declară de interes public judeţean bunurile „Centrală termică” şi „Clădire centrală termică”, ale
căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se dau în administrarea Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti, bunurile prevăzute la art.1.
Art.3.(1) Centrul de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti, va folosi bunurile date în administrare, în
următoarele condiţii:
1. Să păstreze destinaţia iniţială a acestora;
2. Să asigure folosirea eficientă a bunurilor care fac obiectul dării în administrare, potrivit specificului acestora;
3. Să restituie bunurile, la data încetării dreptului de administrare, în deplină proprietate, libere de orice sarcini;
4. Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor;
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5. Să răspundă de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act de
transmitere.
(2) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească şi să dispună de bunuri în condiţiile
actului de dare în administrare.
(3) Administratorul este răspunzător de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor
prevăzute în actul de dare în administrare.
Art.4 Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate sau prin actul de
revocare, care poate fi adoptat de Consiliul Judeţean Vâlcea, în situaţiile în care:
1. titularul dreptului de administrare nu respectă una din condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre;
2. administratorul renunţă la bunurile date în administrare;
3. dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunurilor date în administrare;
4. interesul național sau local o impune;
5. alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.
Art.5 Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine Centrului de Asistenţă Medico–Socială Lădeşti.
Art.6 Predarea–preluarea bunurilor care fac obiectul dării în administrare se va face în termen de 30 de
zile, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Centrul de Asistenţă
Medico – Socială Lădeşti.
Art.7 Pe data prezentei hotărâri se modifică, în mod corespunzător Anexa la Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie 1999, de însuşire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.8 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Tehnice, Direcţiei Generale Economice, precum şi Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 32 din 27 februarie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea valorii de inventar a unui bun aflat în domeniul public al Județului Vâlcea,
concesionat Societății CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2017, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.
1897 din 15 februarie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 1898 din
15 februarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ținând cont de Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.18798 din 13.12.2016;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit. ’’c’’ din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art.1, alin.(2), art.2 alin.(1) și art. 6 din Legea
contabilității nr. 82/1991, republicată 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 modificarea valorii de inventar, în cuantum de 306.190,14, a bunului ”Conductă tur
termoficare”, aflat îndomeniul public al Județului Vâlcea, concesionat Societății CET Govora S.A. Râmnicu
Vâlcea, prin majorarea acesteia cu valoarea lucrărilor de investiții realizate, în sumă de 4.469.125,02 lei,
rezultând o valoare totală de 4.775.315,16 lei, a bunului respectiv.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Tehnice, Direcției Generale Economice, precum și Societății CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în
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vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean
Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin.(3), coroborate cu cele art. 98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 33 din 27 februarie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale pe traseul ’’Rădăcinești - Călimănești” Comunei Berislăvești
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2017, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri județeni în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.1299
din 01 februarie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.1300 din
01 februarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind acordarea licenței de traseu în trafic județean de persoane pentru
transportul de persoane prin curse regulate speciale acordat Comunei Berislăvești de către Autoritatea Rutieră
Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.6632 din 21 decembrie 2016;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’d’’ şi alin.(5) lit.’’a’’ pct.14 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.5 şi art.17
alin.(1) lit.’’p’’ din Legea serviciilor de transport public local, nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
cu cele ale art.31 alin.(1) ind.1 - art.35 din Normele de aplicare ale Legii nr.92/2007, aprobate prin Ordinul
Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.353/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele
ale Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2008;
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 ”Rădăcinești – Călimănești”, cu autovehiculul VL – 55 - PCB, Comunei Berislăvești,
începând cu data adoptării prezentei hotărâri și până la data de 22 noiembrie 2019, cu excepția vacanțelor
școlare.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzut la art.1, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, 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 33 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 34 din 27 februarie 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 județean de persoane
prin curse regulate speciale, pe traseul ”Pietrari – Râmnicu Vâlcea – Bujoreni”,
operatorului de transport rutier S.C. Silva Crisflor S.R.L.
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2017, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.
1587 din 8 februarie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 1588 din
8 februarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C. Silva Crisflor S.R.L., emis de
Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.478 din 2 februarie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit. ’’d’’ şi alin.(5) lit. ’’a’’ pct.14 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.5 şi art.17 alin.(1) lit.’’p’’ din
Legea serviciilor de transport public local, nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art.31 alin.(1)
ind.1 - art.35 din Normele de aplicare ale Legii nr.92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei
Administrative nr.353/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Regulamentului pentru efectuarea
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Vâlcea, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul 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 ”Pietrari – Râmnicu – Vâlcea – Bujoreni”, operatorului de transport rutier, S.C. Silva
Crisflor S.R.L. pentru autovehiculul VL – 19 – SIL, începând cu data de 03.03.2017 – 02.03.2018.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzută la art.1, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, operatorului de transport rutier S.C.Silva Crisflor S.R.L. şi Autorităţii Rutiere
Române A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 35 din 27 februarie 2017
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu, pentru efectuarea transportului public județean de persoane
prin curse regulate speciale, pe traseul ”Râmnicu Vâlcea – Mihăești – S.C. Vox Profile S.R.L.”,
operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A.
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2017, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.
1957 din 15 februarie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 1958 din
15 februarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C.Antares Transport, emis de
Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.548 din 07 februarie 2017;
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În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit. ’’d’’ şi alin.(5) lit. ’’a’’ pct.14 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.5 şi art.17 alin.(1) lit.’’p’’ din
Legea serviciilor de transport public local, nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art.31 alin.(1)
ind.1 - art.35 din Normele de aplicare ale Legii nr.92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei
Administrative nr.353/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Regulamentului pentru efectuarea
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Vâlcea, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
pe traseul ”Râmnicu – Vâlcea – Mihăești – S.C. Vox Profile S.R.L.”, operatorului de transport rutier, S.C. Antares Transport S.A.
pentru autovehiculul VL – 58 – ANT, de la data aprobării hotărârii consiliului județean până la data de 31.01.2018.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzută la art.1, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A. şi Autorităţii Rutiere
Române A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul consilier județean Zgripcea Dănuț nu a participat la vot.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 36 din 27 februarie 2017
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu, pentru efectuarea transportului public județean de persoane
prin curse regulate speciale, pe traseul ”S.C. Eurofina S.R.L. – Drăgășani – Mitrofani – Amărăști –
Gușoeni”, operatorului de transport rutier S.C. SLS Express S.R.L.
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2017, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.
2031 din 16 februarie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr. 2032 din
16 februarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C.SLS Express S.R.L., emis de
Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.682 din 10 februarie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit. ’’d’’ şi alin.(5) lit. ’’a’’ pct.14 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.5 şi art.17 alin.(1) lit.’’p’’ din
Legea serviciilor de transport public local, nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art.31 alin.(1)
ind.1 - art.35 din Normele de aplicare ale Legii nr.92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei
Administrative nr.353/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Regulamentului pentru efectuarea
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Vâlcea, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul 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 ”S.C. Eurofina S.R.L. – Drăgășani – Mitrofani – Amărăști – Gușoeni” pentru
autovehiculul VL – 10 – SLS, pentru perioada 01.03.2017-28.02.2018.
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Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzută la art.1, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, operatorului de transport rutier S.C. SLS Express S.R.L. şi Autorităţii Rutiere
Române A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 37 din 27 februarie 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 statului de funcţii
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2017, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.1999
din 16 februarie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.2000 din 16 februarie 2017;
În conformitate cu prevederile art.102 alin.(3) și art.103 alin.(1), teza I din Legea administrației publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum şi ale art.107 alin.(2), lit.”b” din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 32 din 31.08.2016, modificată prin Hotărârea
Consiliului Județean Vâlcea nr.8 din 31.01.2017, privind Statul de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Vâlcea, se modifică după cum urmează:
1.Transformarea funcției publice vacante de consilier, gradul profesional asistent, în funcția publică de
consilier, gradul profesional superior, în cadrul Compartimentului Autorizări în Construcții, Avize și Controlul în
Construcții – Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
2. Transformarea funcției publice vacante de consilier, gradul profesional principal, în funcția publică de
consilier, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Amenajarea Teritoriului Urbanism – Direcția
Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
3. Transformarea funcției publice vacante de consilier, gradul profesional asistent, în funcția publică de
consilier, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului Informatizare, Gestionare Baze de Date, Arhivare
Electronică - Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
Art.II Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, structurilor
funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire
a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al
Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 38 din 27 februarie 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii
al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2017, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.1886/14.02.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.1887 din 14 februarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea;
Văzând adresa Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea nr.296 din 25 ianuarie 2017,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.1014 din 26 ianuarie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, aprobat prin Anexa nr.2 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.127 din 30 septembrie 2013, modificat şi completat prin Anexa la Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.58 din 31 martie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.II Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, precum şi Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 39 din 27 februarie 2017
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii
ale Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2017, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.1940 din 15.02.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.1941 din 15 februarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea;
Văzând adresa Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea nr.92 din 20 ianuarie 2017, înregistrată
la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.809 din 20 ianuarie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Organigrama şi statul de funcţii ale Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, aprobate prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.123 din 29 mai 2015, modificate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.66 din 26 octombrie 2016, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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Art.II Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, precum şi Muzeului
Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 40 din 27 februarie 2017
NOTĂ: Anexle 1 şi 2 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari
adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Memorialului Nicolae Bălcescu
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2017, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.1912 din 15.02.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.1913 din 15 februarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Văzând adresa Memorialului Nicolae Bălcescu nr.171 din 14 februarie 2017, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr.1812/R din 14 februarie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Organigrama şi statul de funcţii ale Memorialului Nicolae Bălcescu, aprobate prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.201 din 30 septembrie 2015, modificate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.67 din 26
octombrie 2016, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Administraţie Locală,
Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, precum şi Memorialului Nicolae Bălcescu, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 41 din 27 februarie 2017
NOTĂ: Anexle 1 şi 2 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea finanţării reparaţiei convertizorului de frecvenţă ACS5060 aferent Electropompei EPA
9 din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (IID) constituit pentru proiectul „Reabilitarea
sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028
în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2017, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
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Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr. 2086/ 17.02.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe și Relaţii Externe înregistrat la
nr. 2087 din 17.02.2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91, alin. (1), litera a) și litera d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 3, alin. (1), art. 7, alin. (2), litera d) și art. 9, alin. (4), litera
d) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și
cele ale art. 5, litera d) din Norma privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și
dezvoltare, aprobată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 198/2005 cu modificările şi completările ulterioare,
precum și cele ale art. 4, punctul 3 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 130/30.11.2010 privind constituirea,
alimentarea și utilizarea Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID) aferent proiectului „Reabilitarea sistemului de
termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de
mediu și creșterii eficienței energetice”;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă finanțarea reparației convertizorului de frecvență ACS5060 aferent Electropompei EPA 9
din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare constituit pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de
termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la
legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”.
Art. 2 Se împuternicește societatea CET Govora S.A. să deruleze procedura de achiziție publică pentru
serviciile de reparații la convertizorul de frecvență ACS5060 aferent Electropompei EPA 9, în calitate de
operator al sistemului de termoficare urbană.
Art. 3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, precum și societății CET
GOVORA S.A. Râmnicu 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 33 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 42 din 27 februarie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea
în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2017, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.1651/09.02.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.1652 din 09
februarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.19131 din 19 decembrie 2016, prin
care domnul Petrescu Remus a înaintat demisia sa din calitatea de reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea
în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea;
Văzând procesul – verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’f’’ din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.297 din Legea nr.95/2006,
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Domnul Ion Adrian Iliescu se desemnează în calitatea de reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea
în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea.
Art.2 Pe data prezentei îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.34 din 30
ianuarie 2015, privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea, persoanei prevăzute la art.1, precum şi
domnului Petrescu Remus, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia
pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98, coroborate cu cele ale art.45, alin.(5)
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 20 voturi pentru, 12 voturi împotrivă, iar domnul consilier judeţean Alexandru Ştefan Părduţ 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. 43 din 27 februarie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului asiguraților în Adunarea Reprezentanților,
organ de conducere al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2017, la care participă un
număr de 33 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.1653/09.02.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.1654 din 9
februarie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Vâzând procesul verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.276 alin.(1), alin.(2) și alin.(3), ale art. 282 alin.(1) și alin.(2), ale art.283
alin.(1), lit.a), ale art.284 alin.(1) și alin.(2), ale art.285 din Legea privind reforma în domeniul sănătății
nr.95/2006, republicată cu modificările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.f) din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Doamna Alina Șușanu se desemnează în calitate de reprezentant al asiguraților în Adunarea
Reprezentanților, organ de conducere al Casei Naționale de Asigurari de Sănătate .
Art.2 Pe data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.35 din 30 ianuarie 2015.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției
Generale Economice, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, persoanei desemnate la art.1, precum și
domnului Gheorghe Folea în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia
pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(5) coroborate cu prevederile art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr
de voturi 22 pentru, 10 voturi împotrivă, iar doamna consilier județean 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. 44 din 27 februarie 2017
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DISPOZIŢII

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTEDISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului STAN ADRIAN-MIHAIL în ANDREI
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.5054 din 25.01.2017,
prin care se propune admiterea cererii domnului Stan Adrian-Mihail, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său
de familie din Stan în Andrei, motivând că doreşte să poarte numele de familie 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 Stan Adrian-Mihail, domiciliat în oraşul Băile Govora, XXXX, judeţul
Vâlcea, tată Liviu şi mamă Adelia-Elena, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de
XXXX, CNP XXXX, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Stan în Andrei, urmând să
poarte în viitor numele de familie ANDREI şi prenumele ADRIAN-MIHAIL.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Serviciului
Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Băile Govora, care va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar
după depunerea de către acesta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi va
elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 56 din 1 februarie 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.1387 din
03.02.2017, prin care se propune emiterea a trei autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art. 4, lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit trei autorizaţii de construire, 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.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 59 din 6 februarie 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. 1476 din 6.02.2017,
prin care se propune emiterea a două certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a), pct.2. și 3. , având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute de art.6 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 63 din 7 februarie 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. 1761 din
13.02.2017, prin care se propune emiterea a trei 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 trei certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 70 din 14 februarie 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 1820 din
14.02.2017, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 4, lit. a), pct.4 și având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.6 din
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se 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.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 72 din 14 februarie 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. 1923 din
15.02.2017, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 4, lit. a), pct.3 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.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 78 din 16 februarie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară
00
în data de 27 februarie 2017, ora 10
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(1) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE:
00

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 27 februarie 2017, ora 10 ,
care se va desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenţa dispoziţie.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei, urmărind
pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 80 din 21 februarie 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. 2350 din
23.02.2017, prin care se propune emiterea a două certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 4, lit. a), pct.4 şi avind în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute
de art.6 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite două certificate de urbanism, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 85 din 24 februarie 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. 2396 din
24.02.2017, 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
dispoziţie.
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face parte integrantă din prezenta

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. 87 din 27 februarie 2017

ANEXE
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 59 din 06.02.2017.
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Nr. .... din ... interval: 4 - 6
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

1

2

3

4

5

6

Durată Observați
execuție
i
7

1

S.C.PLATANUS Judeţul
S.A.
Vâlcea,
comuna
Voineasa,
strada
Voineşiţa,
numărul 30

PENSIUNE
TURISTICĂ S+P+2E ŞI
ÎMPREJMUIR
E TEREN

430.990,00,00 Judeţul Vâlcea
comuna
Voineasa,
strada
Voineşiţa,
numărul 30

2

POMANĂ
Judeţul
FELICIA ELENA Vâlcea,
comuna
Voineasa,
satul
Voineasa,
strada Valea
Lotrului,
numărul 4,
bloc T3, scara
B, etaj 1,
apartament 6

EXTINDERE
LOCUINŢĂ
EXISTENTĂ D+P CU UN
CORP DE
CLĂDIRE P+M

205.965,00

Judeţul Vâlcea
comuna
Voineasa,
strada
Gh.Duca,
punctul - Acasa

24 luni

3

S.C.REMSERVI
CE S.R.L.

AMENAJARE
IAZ PISCICOL
ŞI
ÎMPREJMUIR
E ÎN COMUNA
IONEŞTI,
JUDEŢUL
VÂLCEA

25.720,00

Judeţul Vâlcea,
comuna
Ioneşti, satul
Prodăneşti,
punctul Prodăneşti - La
Giloi Trandafiroaica

24 luni

Judeţul
Vâlcea,
comuna
Măciuca, satul
Oveselu

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
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24 luni

8

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr.63 din 7 februarie 2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din …interval: 8 – 9
Nr. Solicitant
crt.
1

2

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

3

4

Amplasament Valabilitate
certificate
urbanism
5

6

8 CONPET
S.A
Ploiești
prin
Director
General
Ing. Liviu
Ilași

Ploiești,
județ
Prahova ,
Str. Anul
1848, nr.1-3.

,,Înlocuire
comuna
conductă de țiței Glăvile
Ø10 ¾ F2,
Rădinești-Orlești,
în zona ventil
Pârâu Olteanca Punct Batâr pe
teritoriul
localităților
Olteanca, Glăvile
și Aninoasa,
județul Vâlcea pe
o lungime de cca.
3000m. Înlocuire
tronson în
lungime de
cca.975 m. din
conducta de
transport țiței Ø10
¾ ,F2 Rădinești Orlești în zona
localității Glăvile"

12 luni

9 CONPET
S.A
Ploiești
prin
Director
General
Ing. Liviu
Ilași

Ploiești,
județ
Prahova,
Str, Anul
1848, nr.1-3.

,,Punere în
comuna
siguranță a
Glăvile
conductei de țiței
Ø10 ¾ ‘’ F1,
Bărbătești Orlești, în
zonele:
localitatea
Verdea, comuna
Amărești, sat
Verdea, județul
Vâlcea și
localitatea
Orlești, comuna
Orlești, județul
Vâlcea;
Prag de fund pe
torent în
localitatea
Glăvile "

12 luni

Avize și acorduri
pentru autorizația de construire
7
Protecția mediului; alimentare cu apă;
canalizare; alimentare cu energie
electrică; telefonizare; Aviz
administratori drumuri județene,
comunale și sătești; Aviz
Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Vâlcea - Serviciul Rutier; Aviz
Sistemul de gospodărire a apelor; Aviz
Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea pentru scoaterea
terenului din circuitul agricol şi Decizia
D.A.D.R.; Acorduri proprietari terenuri,
exprimate în formă autentică, conform
prevederilor legale, pentru execuția
lucrărilor propuse și acces la
amplasament; Studiu Geotehnic
verificat la cerința Af; Studiu
Hidrologic;Referat verificator proiect
conform Legii nr.10/1995 privind
calitatea în construcții republicată;
Deviz estimativ de lucrări; Plan de
încadrare în zonă şi plan de situaţie
întocmite conform Legii nr. 50/1991,
pe suport topografic cu menționarea
proprietarilor de terenuri
Protecția mediului; Aviz Administratori
drumuri comunale și sătești; Aviz
Sistemul de gospodărire a apelor; Aviz
Direcția Silvică sau Garda Forestieră
(după caz); Acorduri proprietari
terenuri, exprimate în formă autentică,
conform prevederilor legale, pentru
execuția lucrărilor propuse și acces la
amplasament ; Studiu Geotehnic
verificat la cerința Af; Studiu hidrologic;
Referat verificator proiect conform Legii
nr.10/1995 privind calitatea în construcții
republicată; Deviz estimativ de lucrări;
Plan de încadrare în zonă şi plan de
situaţie întocmite conform Legii nr.
50/1991, pe suport topografic cu
menționarea proprietarilor de terenuri și
cu reprezentarea drumului de acces la
amplasament;

PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 70 din 14.02.2017
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. .... din ... interval: 10-12
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

1

2

3

4

5

6

7

Compania
Națională de
Administrare a
Infrastructurii
Rutiere S.A
prin Asocierea
SPEA
Engineering
S.A. Roma
Italia Sucursala
București &
Tecnic
Consulting
Engineering
România
S.R.L.

SECTOR 1,
BUCURESTI,
BUCURESTI,
C.P. 010873,
B-dul Dinicu
Golescu, nr. 38,

24 luni

Protecția mediului; - Aviz
Stat Major General
M.Ap.N.; -Aviz Ministerul
Culturii și Identității
Naționale; - Aviz Ministerul
Dezvoltării Regionale
Administrației Publice și
Fondurilor Europene; - Aviz
Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale; -Aviz
Direcția Silvică Vâlcea; Aviz Garda Forestieră
Râmnicu Vâlcea; - Aviz
S.C. Hidroelectrica S.A.
- Aviz Administrația
Națională Apele Române A.B.A. Olt; - Aviz Societatea
Distribuție Energie Oltenia
S.A. - Aviz S.C.
Transelectrica - S.T. Sibiu; Aviz Compania Națională
de Căi Ferate ”CFR” S.A.; Aviz Administratori drumuri
naționale, județene,
comunale și locale;- Aviz
Administrator Parc Național
”Cozia”;- Studiu topografic; Studiu Geotehnic verificat la
cerința Af; -Studiu
hidrologic; - Studiu
arheologic; - Plan de
încadrare în zonă și plan de
situație pe suport topografic
vizat la Oficiul de Cadastru
și Publicitate imobiliară
Vâlcea. -P.U.Z. (Plan
Urbanistic Zonal) cf. art. 32.
alin. (1), lit.c) din
Legeanr.350/2001,
elaborat, avizat și aprobat
potrivit prevederile 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.

1

REVIZUIRE /
ACTUALIZARE
STUDIU DE
FEZABILITATE
PENTRU
AUTOSTRADA
SIBIU - PITEȘT

comunele:
Câineni,
Racovița și
Perișani

29

2

IORDACHE
ION ȘI
MELENTE
FLOREA

DANICEI, Sat
GLODU, județ
VÂLCEA

Alipire terenuri
(nr.cadastral:
35281, 35279,
35287, 35284,
35455, 35453 și
35283)

comuna
MILCOIU, Sat
CIUTESTI,

12 luni

3

IORDACHE
ION ȘI
MELENTE
FLOREA

DANICEI, Sat
GLODU, județ
VÂLCEA

Alipire terenuri
(nr.cadastrale:
35280, 35452 și
35282)

comuna
MILCOIU, Sat
CIUTESTI

12 luni

ARHITECT ȘEF,
ELENA DANA PETRESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 72 din 14 februarie 2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată
Nr. ____ din …Interval: 13 – 13
Nr. Solicita Adresa
crt.
nt
solicitan
t
1

2

Denumirea
lucrării

3

13 Comuna
Cîineni
prin
Nicolae
Ion,
primarul
localități
i

CIINENI,
Sat
CIINENII
MICI,
județ
VÂLCEA

Avize și acorduri pentru
autorizația de construire

Amplasament Valabilitate
certificate
urbanism

4

5

6

,, Reabilitare
comuna
dispensar uman, CIINENI, Sat
comuna Cîineni CIINENII MICI,
"- faza D.A.L.I.

7

24 luni

Protecția mediului;- Sănătatea populației;Aviz tehnic Inspectoratul de Stat în
construcții ; - Expertiză tehnică;
- Raport de audit energetic, după caz;Studiu geotehnic verificat la cerința Af;Plan de încadrare în zonă şi planuri de
situaţie întocmite pe suport topografic;
- În vederea obținerii autorizației de
construire se va solicita alt certificat de
urbanism

Președinte,
Constantin RĂDULESCU

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 78 din16 februarie 2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată
Nr. ____ din … interval: 14 – 14
Nr Solicitant
crt
1

2

Adresa
solicitant
3

14 S.C.Diana Râmnicu
S.R.L. prin Vâlcea,
Crăciunescu județ
Irina
Vâlcea,
Calea lui
Traian
nr.227

Denumire
lucrare
4

Amplasament Valabilitate
certificate
urbanism
5

,,
comuna
Modernizare Bujoreni
fabrică de
preparate
carne în
județul
Vâlcea" Desființare
30

Avize și acorduri
pentru autorizația
de construire

6

7

12 luni

Protecția mediului; - alimentare cu apă; canalizare; - alimentare cu energie electrică; - gaze
naturale; - salubritate; - sănătatea populației; securitatea la incendiu; - Acord Inspectoratul
Județean în Construcții Vâlcea; - Aviz Direcția
Sanitar- Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Vâlcea; - Alipirea /comasarea imobilelor în vederea
obținerii unui singur corp de proprietate (nr.

construcții
( C1parțial;
C7 și C10
înscrise în
Cartea
funciară
nr.35558)

cadastral); - Expertiza Tehnică;- Studiu geotehnic
verificat la cerința Af;- Referate verificator conform
Legii nr.10 /1995, republicată; - Proiect pentru
autorizarea lucrărilor de construcții conform
conţinutul-cadru, anexa nr.1 din Legea nr.50 /1991,
republicată, cu modificările și completările
ulterioare; - Plan de încadrare în zonă a lucrării, pe
suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi
publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scările
1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz;Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor
investiţiei - planşă pe suport topo vizat de oficiul de
cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, întocmită
la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100,
după caz, prin care se precizează: - imobilul,
identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost
emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea
elementelor topografice determinante pentru
suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv
poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe,
precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;
-amplasarea tuturor construcţiilor care se vor
menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi; cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele
trei dimensiuni (cotele ±0,00; cote de nivel; distanţe
de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor,
platformelor etc.); - denumirile şi destinaţiile fiecărui
corp de construcţie; - sistematizarea pe verticală a
terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale; accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri,
plantaţiile prevăzute; - Pentru demolarea
construcțiilor, C1 parțial; C7 și C10 înscrise în
Cartea funciară nr.35558 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
Președinte,
Constantin RĂDULESCU

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
-PREŞEDINTE –
Anexă la Dispoziţia nr. 80 din 21 februarie 2017
ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
00
din data de 27 februarie 2017, ora 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobarea procesului–verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 31 ianuarie 2017.
Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea, domnul Constantin
Rădulescu, de la ședința precedentă și până în prezent.
Informare privind eficienţa activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, în trimestrul IV/2016.
Raport privind eficienţa activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, în cursul anului 2016.
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al Judeţului Vâlcea, a Bugetelor instituţiilor publice
finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 31.12.2016.
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vâlcea, a bugetului instituţiilor
publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2016.
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7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

Proiect de hotărâre 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 20182020, precum şi a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, pe anul 2017.
Proiect de hotărâre privind atribuirea acordului cadru şi a contractului subsecvent de lucrări pentru anul 2017
către Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea.
Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Vâlcea, pe anul 2017 către Uniunea Naţională a
Consiliilor Judeţene din România şi Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP” .
Proiect de hotărâre privind desfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Vâlcea.
Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul
Public Judeţean de Pază Vâlcea.
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcţionare a Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea.
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 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 revocarea dreptului de administrare al Camerei Agricole Județene Vâlcea asupra
unor spații situate în imobilul „Centrul Militar Judeţean” din strada Maior V. Popescu nr.8, municipiul Râmnicu
Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea
Proiect de hotărâre privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri şi darea lor în administrarea
Centrului de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti.
Proiect de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unui bun aflat în domeniul public al judeţului Vâlcea,
concesionat Societăţii CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea.
Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Rădăcinești-Călimănești", Comunei Berislăvești.
Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Pietrari-Râmnicu Vâlcea-Bujoreni",operatorului de transport
rutier, S.C. Silva Crisflor S.R.L.
Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul " Râmnicu Vâlcea – Mihăeşti- S.C. Vox Profile S.R.L. Comuna
Mihăești", operatorului de transport rutier, S.C. Antares Transport S.A.
Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul " S.C.Eurofina S.R.L. – Drăgășani – Mitrofani – Amărăști Gușoeni", operatorului de transport rutier, S.C. SLS Express S.R.L.
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea.
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea.
Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean ”Aurelian
Sacerdoţeanu” Vâlcea.
Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Memorialului “Nicolae Bălcescu”.
Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării reparaţiei convertizorului de frecvenţă ACS5060, aferent
Electropompei EPA9 din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (IID) constituit pentru proiectul
„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 20092028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”.
Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de
Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor în Adunarea Reprezentanţilor, organ de
conducere al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Diverse.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 85 din 24.02.2017
LISTA
cuprinzând certificatul de urbanism propus a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, cu completările şi modificările ulterioare
Nr. ........... din ... interval:

Nr.
crt.
1
1

2

Solicitant
2

Adresa
solicitant
3

Denumirea
lucrării

Amplasament

4

5

BOTIZ
MARIA
ANTUANEL
A

Comuna Voineasa, Construire
satul Voineşiţa,
căsuţe cazare
strada Voineşiţa,
şi anexe
numărul 2,
jud.Vâlcea

Comuna
Voineasa, satul
Voineşiţa,
punctul " La
carare IPEG" , Jud.
Vâlcea

S.C.
GASTENHU
IS TOP
S.R.L. prin
Stanca
Eduard

Municipiul
Râmnicul Vâlcea,
str.Tică
Ştefănescu, nr.13,
jud.Vâlcea

Comuna
Voineasa, satul
Obârşia
Lotrului,
Jud.Vâlcea

Construire
Pensiune
agroturistică 3
margarete D+P+1E+M,
foişor - P,
amenajări
exterioare
( spaţii
parcare) şi
împrejmuire

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
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Valabilitate
Avizele și acordurile
certificate stabilite prin certificatul
urbanism
de urbanism
6
12 luni

12 luni

7
Alimentare cu apă;
Canalizare; -Alimentare cu
energie electrică; Protecția
mediului; Securitate la
incendiu; Sănătatea
populaţiei; Aviz Drumuri
Naţionale; Acordul vecinilor
exprimat în formă
autentică; -Referat
verificator conform Legii
nr.10/1995 privind
Calitatea în construcţii;
Plan de incadrare în zonă
şi Plan de situaţie întocmit
conf. Anexa 1 la Legea nr.
50/1991, republicată cu
modificările şi completările
ulterioare; Dovada de la
OAR de luare in evidenţă a
documentaţiei în faza
DTAC
Alimentare cu apă;
Canalizare; -Alimentare cu
energie electrică; Protecția
mediului; - Securitate la
incendiu; - Protecţie civilă; Sănătatea populaţiei; Aviz
Direcţia Sanitar Veterinară
şi pentru Siguranţa
Alimentelor Vâlcea; Referat verificator conform
Legii nr.10/1995 privind
Calitatea în construcţii; Plan de incadrare în zonă şi
Plan de situaţie întocmit
conf. Anexa 1 la Legea
nr.50/1991, republicată cu
modificările şi completările
ulterioare; -Dovada de la
OAR de luare in evidenţă a
documentaţiei în faza
DTAC

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 87 din 27 februarie 2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din… interval: 18 – 18
Nr. Solicitant Adresa
crt.
solicitant
1

2

14 Comuna
Bujoreni

3
Comuna
Bujoreni

Denumirea
lucrării
4
Înființare
distribuție gaze
naturale în
comuna
Bujoreni,
județul Vâlcea
- Faza studiu
de
prefezabilitate

Avize și acorduri pentru autorizația
de construire

Amplasame Valabilitate
nt
certificate
de urbanism
5
comuna
Bujoreni,
satele
Bujoreni,
Olteni, Malu
Vârtop,
Lunca,
Bogdănești,
Malu Alb și
Gura Văii

6

7

24 luni

- Aviz Autoritatea Națională de
Reglementare în Domeniul Energiei;
- Aviz tehnic Inspectoratul de Stat în
Construcţii; - Aviz Administratori drum
național, drum județean și drumuri
comunale: - Aviz Sistemul de Gospodărire
al Apelor - Vâlcea
- Aviz Compania Națională de Căi Ferate
CFR S.A.; - Aviz Statul Major General M.Ap.N: - Aviz Administrația Națională a
Rezervelor de Stat și Probleme Speciale Aviz Inspectoratul de Poliţie Judeţean Serviciul rutier
- Aviz tehnic de racordare (Acord de
acces) al Operatorului de distribuție a
gazelor naturale al rețelei de medie
presiune și aviz de amplasament
- Plan de încadrare în zonă şi plan de
situaţie intocmit pe suport topografic
- Studiu geotehnic verificat la cerința Af
- pentru faza D.T.A.C.se va solicita alt
certificat de urbanism de către persoane
juridice române sau străine care deţin
autorizaţii şi/sau licenţe emise de ANRE,
conform Legii nr.123/2012 - Legea energiei
electrice şi a gazelor naturale, cu
modificările şi completările ulterioare

Arhiect șef,
Elena Dana PETRESCU
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