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Hotărârea nr. 143 din 31 iulie 2017 privind utilizarea sumei de 7.551.279 lei din Excedentul
5
bugetului local şi a sumei de 57.000 lei din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare,
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2017
Hotărârea nr. 144 din 31 iulie 2017 privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi
5
a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetelor instituţiilor
publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, precum şi a Programului lucrărilor
de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2017
Hotărârea nr. 145 din 31 iulie 2017 privind aprobarea indemnizaţiei maxime lunare de care
6
beneficiază consilierii judeţeni
Hotărârea nr. 146 din 31 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor
7
publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, în conformitate cu prevederile
Legii – cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Hotărârea nr. 147 din 31 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul
8
unor servicii publice subordonate Consiliului Judeţean Vâlcea, în conformitate cu prevederile
Legii – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Hotărârea nr. 148 din 31 iulie 2017 privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de
9
investiţii ”Reabilitare şi modernizare DJ 651 Păuşeşti Măglaşi – Stoeneşti, km 2+700-7+700”,
judeţul Vâlcea, conform devizului general
Hotărârea nr. 149 din 31 iulie 2017 privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de
10
investiţii ”Consolidare şi refacere DJ 648 Ioneşti – Olanu – Limită judeţul Olt, km 8+900 -9 +
470”, judeţul Vâlcea, conform devizului general
Hotărârea nr. 150 din 31 iulie 2017 privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de
10
investiţii „Consolidare şi refacere DJ 703 N Berislăveşti – Releu Cozia, km 1+500 – 4+000”,
judeţul Vâlcea, conform devizului general şi asigurarea finanţării din bugetul local a
categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional
de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu
modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 151 din 31 iulie 2017 privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de
11
investiţii „Refacere platformă drum şi podeţe pe DJ 654 Valea Cheii – Cheia – Mănăstirea
Iezer – Schitu Pahomie, km.6+000 – 16+681”, judeţul Vâlcea, conform devizului general şi
asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la
bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.28/2013, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 152 din 31 iulie 2017privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de
12
investiţii ”Refacere platformă drum, ziduri de sprijin şi amenajări podeţe pe DJ 701 D
Ciunget – Latoriţa – Galbenu, km 0+000-5+500”, judeţul Vâlcea, conform devizului general şi
asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la
bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 153 din 31 iulie 2017privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de 13
investiţii „Refacere DJ 703 M Perişani – Cornet, km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platformă
drum şi ziduri de sprijin)”, judeţul Vâlcea, conform devizului general şi asigurarea finanţării
din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin
Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 154 din 31 iulie 2017 privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de
13
investiţii „Refacere podeţe pe DJ 643 B Băbeni Olteţu - Măciuca - Cermegeşti - Chirigeşti Roeşti (DN 65 C), km.20+950, km 26+300 şi km 31+100”, judeţul Vâlcea, conform devizului
general şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se
finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 155 din 31 iulie 2017 privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de
14
investiţii „Reamenajare spaţii Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea” şi
asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la
bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.28/2013, cu modificările şi completările ulterioare
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Hotărârea nr. 156 din 31 iulie 2017 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului
15
Judeţean Vâlcea nr.103/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 157 din 31 iulie 2017 privind actualizarea Programului de transport public
16
judeţean prin curse regulate, în Judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 158 din 31 iulie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
17
funcţionare a Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”
Hotărârea nr. 159 din 31 iulie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
18
funcţionare a Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea
Hotărârea nr. 160 din 31 iulie 2017 privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii
18
Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea
Hotărârea nr. 161 din 31 iulie 2017 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
19
Vâlcea nr.107 din 31 mai 2017 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
Hotărârea nr. 162 din 31 iulie 2017 privind declararea de interes public judeţean a unor
20
bunuri imobile şi mobile achiziţionate prin contractul de furnizare nr. 22070/4722/ 9.12.2015,
„Echipamente pentru staţia de compostare Râureni” în cadrul proiectului „Sistem de
management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea” (SMID Vâlcea)
Hotărârea nr. 163 din 31 iulie 2017 privind darea în administrare a unor bunuri imobile şi 21
mobile achiziţionate prin contractul de furnizare nr. 22070/4722/9.12.2015, „Echipamente
pentru staţia de compostare Râureni” în cadrul proiectului „Sistem de management integrat
al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea” (SMID Vâlcea)
Hotărârea nr. 164 din 31 iulie 2017 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat
23
între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Ministerul Turismului privind utilizarea brand-ului de ţară
Hotărârea nr. 165 din 31 iulie 2017 privind desemnarea reprezentantului judeţului Vâlcea în
24
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea
Hotărârea nr. 166 din 31 iulie 2017 privind aprobarea rezultatului final al concursului de
25
proiecte de management, a proiectului de management, a duratei pentru care se va încheia
contractul de management, precum şi numirea managerului la Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea
26-32
DISPOZIŢII
26
DISPOZIŢIA nr. 343 din 10 iulie 2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui
de familie al domnului GEOARSĂ-BUGAN ION în BUGAN
DISPOZIŢIA nr. 344 din 10 iulie 2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui
27
de familie al domnului CĂLDĂRARU CONSTANTIN în ALEXANDRU
DISPOZIŢIA nr. 345 din 10 iulie 2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui
27
de familie al minorului CĂLDĂRARU INSPECTOR în ALEXANDRU
DISPOZIŢIA nr. 346 din 10 iulie 2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui
28
de familieal doamnei CĂLDĂRARU ELISA în ALEXANDRU
DISPOZIŢIA nr. 349 din 18 iulie 2017 privind prelungirea valabilităţii a două autorizaţii de
29
construire
DISPOZIŢIA nr. 350 din 18 iulie 2017 privind prelungirea valabilităţii unui certificat de
29
urbanism
DISPOZIŢIA nr. 355 din 18 iulie 2017 privind prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de
30
construire
DISPOZIŢIA nr. 363 din 25 iulie 2017 privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea,
30
în şedinţă ordinară, în data de 31 iulie 2017, ora 1000
31
DISPOZIŢIA nr. 370 din 26 iulie 2017 privind emiterea unui certificat de urbanism
31
DISPOZIŢIA nr. 375 din 31 iulie 2017 privind emiterea unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 376 din 31 iulie 2017 privind emiterea unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 377 din 31 iulie 2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui
de familie din BUTOERU-NICULESCU în BUTOERU

ANEXE
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31
32
33-38

HOTĂRÂRI
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind utilizarea sumei de 7.551.279 lei din Excedentul bugetului local şi a sumei de 57.000 lei
din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare, pe anul 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017 la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.9108 din 06 iulie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la
nr.9109 din 06 iulie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.273/2006, privind Finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art.5, lit.”c” din Normele metodologice pentru constituirea,
alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.198/2005;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se utilizează sume din Excedentul bugetului local şi din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi
Dezvoltare, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2017, după cum urmează:
1. Suma de 7.551.279 lei din Excedentul bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor în cadrul
proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”;
2. Suma de 57.000 lei din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare pentru finanţarea
cheltuielilor necesare pentru actualizarea aplicaţiei de finanţare, a documentelor suport şi plata
avizelor/acordurilor faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „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 – Faza 2”.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
hotărâre, Direcţiei Generale Economice, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 143 din 31 iulie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii
ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial
sau integral din venituri proprii, precum şi a Programului lucrărilor
de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017, la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr. 9568 din 20 iulie 2017;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la
nr.9569 din 20 iulie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.19, alin.(2) din Legea
nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013, pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.1021/2015, privind utilizarea
fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice
eligibile aferente operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de
inundaţiile din primăvara şi vara anului 2014 şi pentru modificarea art.4, alin.(2) din Hotărârea
Guvernului nr. 478/2010, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de
management în România, precum şi a structurii autorităţilor de implementare pentru gestionarea
asistenţei financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. (1) Se rectifică Bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.45 din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit
anexelor nr.1 şi 2.
(2) Detalierea cheltuielilor pe titluri, articole şi alineate, pe anul 2017, privind rectificarea bugetului
propriu al judeţului Vâlcea, potrivit alin.(1) este prevăzută în anexele nr. 2.1 - 2.6.
Art.2 (1) Se rectifică Lista obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate
parţial sau integral de la bugetul local, pe anul 2017, potrivit anexei nr.3.
(2) Se rectifică Lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii cu finanţare parţială sau
integrală de la bugetul local, ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2017, potrivit anexei nr.3.a.
Art.3 Se rectifică Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate parţial sau
integral din venituri proprii, pe anul 2017, potrivit anexelor nr. 4, 4.1, 5 şi 6.
Art.4 Se rectifică Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul
2017, potrivit anexelor nr.7, 7.1-7.8.
Art.5 Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.6, 3, 3a, 4, 4.1, 5, 6, 7, 7.1 – 7.8, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
hotărâre, Direcţiei Generale Economice, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 144 din 31 iulie 2017

NOTĂ: Anexele nr. 1, 2, 2.1 – 2.6, 3, 3a, 4, 4.1, 5, 6, 7, 7.1 – 7.8 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro,
submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indemnizaţiei maxime lunare de care beneficiază consilierii judeţeni

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017, la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.9848 din 24 iulie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale
Administraţie Locală, înregistrat sub nr.9849 din 24 iulie 2017, precum şi avizele comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
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În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.34 din Legea
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi cele ale art.40 din Legea-cadru privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice nr.153/2017;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:

-

Art.1 Se aprobă indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii judeţeni în procent de
10%, din indemnizaţia lunară a preşedintelui consiliului judeţean.
Art.2 Indemnizaţia prevăzută la art.1 se acordă pentru participarea la un număr de două şedinţe astfel:
1 şedinţă de consiliu;
1 şedinţă de comisie de specialitate.
Art.3 Indemnizaţia consilierilor judeţeni se acordă proporţional cu prezenţa acestora la şedinţele
menţionate la art.2, în baza pontajelor întocmite de persoanele responsabile.
Art.4 Pe data prezentei, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.169 din 31 august 2015, se va modifica
corespunzător.
Art.5 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
consilierilor judeţeni, precum şi structurilor funcţionale din aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia
pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2) lit.a), coroborate cu
cele ale art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 20 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 12 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 145 din 31 iulie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei
ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Vâlcea, în conformitate cu prevederile Legii – cadru nr.153/2017,
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017 la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.9726 din 21 iulie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală şi Direcţiei
Generale Economice, înregistrat la nr.9727 din 21 iulie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa Sindicatului din Administraţie Consiliul Judeţean Vâlcea nr.17 din 20 iulie
2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.9750 din 21 iulie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.11, art.38, alin.(2), lit.”b” şi art.44, alin.(1) din
Legea - cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi ale Hotărării Guvernului
nr.1/2017, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se stabilesc salariile de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei
ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea,
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în conformitate cu prevederile Legii – cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
hotărâre, structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul prevederilor art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 146 din 31 iulie 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 stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul unor servicii publice
subordonate Consiliului Judeţean Vâlcea, în conformitate cu prevederile Legii – cadru
nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017 la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.9728 din 24 iulie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală şi Direcţiei
Generale Economice, înregistrat la nr.9729 din 24 iulie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de:
adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea nr.41380 din 20 iulie
2017, înregistată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.9747 din 21 iulie 2017 şi procesul-verbal nr.40882
încheiat în data de 19 iulie 2017, cu ocazia consultării sindicatelor reprezentative la nivel de unitate;
adresa Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea nr.2268 din 20 iulie 2017,
înregistată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.9771 din 21 iulie 2017 şi procesul-verbal nr.2257
încheiat în data de 20 iulie 2017, între salariaţii care au participat la discuţii pe tema salarizării;
adresele Serviciului Public Judeţean pentru Protecţia Plantelor Vâlcea nr.167 din 19 iulie
2017, înregistate la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.9682 din 19 iulie 2017 şi nr.9682/R din 24 iulie
2017 şi procesul – verbal nr.171 încheiat în data 21 iulie 2017, cu ocazia consultării Sindicatului
Funcţionarilor Publici şi al Salariaţilor din Administraţia Publică Locală a Judeţului Vâlcea S.I.N.D.A.P.
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.11, art.38, alin.(2), lit.”b” şi art.44, alin.(1) din
Legea - cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi ale Hotărării Guvernului
nr.1/2017, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se stabilesc salariile de bază pentru personalul din cadrul unor servicii publice subordonate
Consiliului Judeţean Vâlcea, în conformitate cu prevederile Legii – cadru nr.153/2017, privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit anexelor nr.1-3.
Art.2 Anexele nr.1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
hotărâre, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea,
precum şi Serviciului Public Judeţean pentru Protecţia Plantelor 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.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul prevederilor art.45, alin.(2), lit.”a”, coroborate cu ale art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea,
Valer Tudor şi domnul consilier judeţean Victor-George Popescu nu au participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 147 din 31 iulie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii ”Reabilitare şi
modernizare DJ 651 Păuşeşti Măglaşi – Stoeneşti, km 2+700-7+700”, judeţul Vâlcea,
conform devizului general

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017, la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată
sub nr. 9798 din 24 iulie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 9799 din 24
iulie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”b”, din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.12 alin.5) din
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicate cu modificările şi
completările ulterioare, aprobate prin Ordinul Ministrului nr.1851/2013;
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 actualizarea valorii obiectivului de investiţii ”Reabilitare şi modernizare DJ 651
Păuşeşti Măglaşi – Stoeneşti, 2+700-7+700”, judeţul Vâlcea, conform devizului general, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
hotărâre Direcţiei Tehnice, precum şi Direcţiei Generale Economice, în vederea aducerii la îndeplinire
a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 148 din 31 iulie 2017

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii
”Consolidare şi refacere DJ 648 Ioneşti – Olanu – Limită judeţul Olt, km 8+900 -9 + 470”,
judeţul Vâlcea, conform devizului general

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017, la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată
sub nr. 9796 din 24 iulie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.9797 din 24
iulie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”b”, din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.12 alin.5) din
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicate cu modificările şi
completările ulterioare, aprobate prin Ordinul Ministrului nr.1851/2013;
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 actualizarea valorii obiectivului de investiţii ”Consolidare şi refacere DJ 648
Ioneşti – Olanu – Limită judeţ Olt, km 8+900-9+470”, judeţul Vâlcea, conform devizului general,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
hotărâre Direcţiei Tehnice, precum şi Direcţiei Generale Economice, în vederea aducerii la îndeplinire
a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 149 din 31 iulie2017

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 actualizării valorii obiectivului de investiţii „Consolidare şi refacere DJ 703 N
Berislăveşti – Releu Cozia, km 1+500 – 4+000”, judeţul Vâlcea, conform devizului general şi
asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la
bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017, la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată
sub nr.9800 din 24 iulie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.9801 din 24 iulie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”b”, din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale art.8 alin.(3) şi art.12
alin.5) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicate, cu
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modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice nr.1851/2013;
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 actualizarea valorii obiectivului de investiţii „Consolidare şi refacere DJ 703 N
Berislăveşti – Releu Cozia, km 1+500 – 4+000”, judeţul Vâlcea, conform devizului general, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura din bugetul Judeţului Vâlcea finanţarea categoriilor de
cheltuieli care nu se finanţează din bugetul statului potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
hotărâre Direcţiei Tehnice, precum şi Direcţiei Generale Economice în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2) lit.a) şi lit.d),
coroborate cu cele ale art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 150 din 31 iulie 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 actualizării valorii obiectivului de investiţii „Refacere platformă drum şi
podeţe pe DJ 654 Valea Cheii – Cheia – Mănăstirea Iezer – Schitu Pahomie, km.6+000 – 16+681”,
judeţul Vâlcea, conform devizului general şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor
de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare
locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013,
cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017 la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.9802 din 24 iulie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.9803 din 24
iulie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.8, alin.(3) şi art.12, alin.(5) din Normele
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicate, cu modificările şi completările
ulterioare aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.1851/2013;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă actualizarea valorii obiectivului de investiţii „Refacere platformă drum şi podeţe
pe DJ 654 Valea Cheii – Cheia – Mănăstirea Iezer – Schitu Pahomie, km.6+000 – 16+681”, judeţul
Vâlcea, potrivit devizului general prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura din bugetul Judeţului Vâlcea finanţarea categoriilor de
cheltuieli care nu se finanţează din bugetul statului, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.28/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
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Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, precum şi Direcţiei Tehnice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit.”a” şi „d” coroborate cu prevederile
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 151 din 31 iulie 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 actualizării valorii obiectivului de investiţii ”Refacere platformă drum,
ziduri de sprijin şi amenajări podeţe pe DJ 701 D Ciunget – Latoriţa – Galbenu, km 0+000-5+500”,
judeţul Vâlcea, conform devizului general şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor
de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare
locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013,
cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31iulie 2017, la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată
sub nr. 9804 din 24 iulie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 9805 din 24
iulie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”b”, din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.8 alin.(3) şi art.12
alin.5) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicate cu
modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul Ministrului nr.1851/2013;
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 actualizarea valorii obiectivului de investiţii ” Refacere platformă drum, ziduri de
sprijin şi amenajări podeţe pe DJ 701 D Ciunget – Latoriţa – Galbenu, km 0+000-5+500”, judeţul
Vâlcea, conform devizului general, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura din bugetul judeţului Vâlcea, finanţarea categoriilor de
cheltuieli care nu se finanţează din bugetul statului potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
28/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Tehnice, precum şi Direcţiei Generale Economice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) lit.a) şi lit.d)
coroborate cu prevederile art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 152 din 31 iulie 2017

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii „Refacere DJ 703 M Perişani –
Cornet, km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platformă drum şi ziduri de sprijin)”, judeţul Vâlcea,
conform devizului general şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli
care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală,
aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013,
cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017, la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată
sub nr.9806 din 24.07.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.9807 din 24.07.2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”b”, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale art.8 alin.(3) şi art.12 alin.5) din Normele
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicate, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.1851/2013;
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 actualizarea valorii obiectivului de investiţii „Refacere DJ 703 M Perişani – Cornet,
km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platformă drum şi ziduri de sprijin)”, judeţul Vâlcea, conform devizului
general, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura din bugetul Judeţului Vâlcea finanţarea categoriilor de
cheltuieli care nu se finanţează din bugetul statului potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Tehnice, precum şi Direcţiei Generale Economice în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2) lit.a) şi lit.d), coroborate cu
cele ale art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.153 din 31 iulie 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 actualizării valorii obiectivului de investiţii „Refacere podeţe pe DJ 643 B
Băbeni Olteţu - Măciuca - Cermegeşti - Chirigeşti - Roeşti (DN 65 C), km.20+950, km 26+300 şi
km 31+100”, judeţul Vâlcea, conform devizului general şi asigurarea finanţării din bugetul local
a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional
de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013,
cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017 la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.9808 din 24 iulie 2017;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.9809 din 24
iulie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”b”, din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.8, alin.(3) şi art.12, alin.(5)
din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicate, cu
modificările şi completările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice nr.1851/2013;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă actualizarea valorii obiectivului de investiţii „Refacere podeţe pe DJ 643 B Băbeni Olteţu
- Măciuca - Cermegeşti - Chirigeşti - Roeşti (DN 65 C), km.20+950, km 26+300 şi km 31+100”, judeţul Vâlcea,
potrivit devizului general prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura din bugetul Judeţului Vâlcea finanţarea categoriilor de
cheltuieli care nu se finanţează din bugetul statului, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.28/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, precum şi Direcţiei Tehnice, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit.”a” şi „d”, coroborate cu prevederile
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 154 din 31 iulie 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 actualizării valorii obiectivului de investiţii „Reamenajare spaţii Şcoala
Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea” şi asigurarea finanţării din bugetul local a
categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de
dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013,
cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017 la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.9794 din 24 iulie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.9795 din 24
iulie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”b”, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.8, alin.(3) şi art.12, alin.(5) din Normele
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicate, cu modificările şi completările
ulterioare aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.1851/2013;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă actualizarea valorii obiectivului de investiţii „Reamenajare spaţii Şcoala Populară
de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea”, potrivit devizului general prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2 Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura din bugetul Judeţului Vâlcea finanţarea categoriilor de
cheltuieli care nu se finanţează din bugetul statului, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013,
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
hotărâre, Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Tehnice, precum şi Şcolii Populare de Arte şi Meserii
Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia
pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit.”a” şi „d”, coroborate cu prevederile
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 155 din 31 iulie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103/1999 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 31 iulie 2017, la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată
sub nr.9791 din 24 iulie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.9792 din 24
iulie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3 alin.(3) din anexa la Legea nr.213/1998 privind
bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale punctului X din Normele
Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 548/1999;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. l Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103/1999 privind însuşirea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
 poziţia nr.441, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum judeţean 678 Limită jud. Olt –
Drăgoeşti – Casa Veche – Drăgioiu – Galicea – Brătia – Cremenari – Bercioiu – Ruda – Bârseşti – Barza –
Budeşti (DN7)”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: îmbrăcăminte: asfalt, pietruit; poduri b.a. - 23
buc.; L= 38.554 m (l medie = 16,468 m), S = 634.908 mp; Adresa: Limită jud. Olt – Budeşti (DN7)”, coloana 7
va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103/1999, numere cadastrale 35243,
35623, 35624, 35649, 36143, 36148, 36164, 38604, 38608, 38611, 53244”;

poziţia nr.442, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum judeţean 678A DN64 (Tătărani) –
Bratia Vale – Cocoru – Dealu Mare – Predeşti – Corbii din Vale – Popeşti – Ginerica – Limită judeţ
Argeş”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: îmbrăcăminte: asfalt; poduri b.a. - 14buc.; L=
26,868 Km (l medie = 15,432 m), S=414.616 mp; Adresa: DN64 (Tătărani) - Limită judeţ Argeş”,
coloana 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103/1999, numere
cadastrale 36078, 37490, 35371, 37121, 37122”;

poziţia nr. 449, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum judeţean 703G Jiblea –
Sălătrucel – Berislăveşti – Robaia – Limită judeţ Argeş”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice:
îmbrăcăminte: asfalt, pietruit; poduri b.a. - 5 buc.; L= 12,653 Km (l medie = 14,129m), S= 178.777 mp;
Adresa: Jiblea-Robaia-Limită judeţ Argeş”, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului
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Judeţean Vâlcea nr.103/1999, numere cadastrale 37099, 35656, 35743, 35733, 35721, 35737, 35742,
35731, 35722, 35739, 35741, 35732, 35723, 35738, 35740, 35744, 35724.
Art.II Pe data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârile Consiliului Judeţean Vâlcea nr.123
din 8 iunie 2017, nr. 65 din 12 aprilie 2017 şi nr.76 din 27 aprilie 2017.
Art.III Pe data prezentei se modifică în mod corespunzător Anexa la Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.103/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.lV Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Generale Economice în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele
ale art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.156 din 31 iulie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind actualizarea Programului de transport public judeţean prin curse regulate, în Judeţul
Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu
modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr.6666 din 18 mai 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.6667 din 18 mai 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’d’’ şi alin.(5) lit.’’a’’ pct.13 pct.14 lit.”c” şi art.104
alin.(6) lit.’’a’’ din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.1 alin.(4) lit.’’p”, art.16 alin.(1)
alin.(4) şi art.17 alin.(1) lit.’’c’’ din Legea serviciilor de transport public local, nr.92/2007, cu modificările
şi completările ulterioare, cu cele ale art.4 lit.’’e’’ şi art.17 lit.’’c’’, lit.”e” şi lit.’’f’’ 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 ale art. 35 din Ordonanţa Guvernului
nr.43/1997, privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate, în Judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie
2012, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit Anexelor nr.1 şi nr.2
Art.2 Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum 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.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul consilier judeţean, Dănuţ Zgripcea nu
participă la vot.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 157 din 31 iulie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017, la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată
sub nr.5807 din 02 mai 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.5808 din 02 mai 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa Memorialului Nicolae Bălcescu nr.490 din 27 aprilie 2017, înregistrată la
Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.5589 din 27 aprilie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a”, alin.(2), lit.”c” şi alin.(5), lit.”a”, pct.4 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale
art.25 din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr.311/2003, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.41 din 27 februarie 2017, privind modificarea
organigramei şi a statului de funcţii ale Memorialului Nicolae Bălcescu;
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 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Muzeului Memorial „Nicolae
Bălcescu”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data adoptării prezentei, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.57 din 30 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
hotărâre, Direcţiei Generale Economice, precum şi Muzeului Memorial „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 şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr.158 din 31 iulie 2017

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017, la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată
sub nr. 6038 din 05 mai 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.
6039 din 05 mai 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”a”, alin.(2) lit.”c” şi alin.(5) lit.”a” pct. 2, coroborate
cu prevederile art. 104 alin.(1) lit.”a”, alin.(2) lit.”a” şi alin.(6) lit.”b” din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ale art.187 din Codul
Civil, republicat cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 52 /2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, precum şi ale ale prevederilor Hotărârii Consiliului
Judeţean Vâlcea nr. 86 din 27.04.2017, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri 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 aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.55 din 30 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
hotărâre structurilor funcţionale din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea precum şi
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 20
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 12 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 159 din 31 iulie 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 Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017, la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.9497 din 17 iulie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală,
înregistrat sub nr.9498 din 17 iulie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţean Vâlcea;
Văzând adresa Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea nr.1956 din 12 iulie 2017, înregistrată
la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.9382 din 13 iulie 2017;
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În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, prevăzut în Anexa la
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.110 din 31 mai 2017, se modifică potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, precum şi Bibliotecii
Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 160 din 31 iulie 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
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.107 din 31 mai 2017
referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017, la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.9609 din 18 iulie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.
9610 din 18 iulie 2017;
Ţinând cont de adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea nr.
38364 din 07 iulie 2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.9159 din 07 iulie 2017;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(2) lit.c) şi (alin). 5 lit.a) pct. 2 din Legea administraţiei
publice locale, republicată cu mdificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin.(1) din Hotărârea
Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale dispoziţiilor art.18 alin.(1) lit.c) din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.91 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.107 din 31 mai 2017, referitore la
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea, se modifică după cum urmează:
1. Anexa nr.10 – ARTICOLUL 2 – Identificarea serviciului social
” cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 27-29, judeţul Vâlcea devine ”cu
sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Schitul Troianu nr.2-4”, judeţul Vâlcea.
2. Anexa nr. 3 – ”ARTICOLUL 13” devine ”ARTICOLUL 12”
3. Anexa nr.11 – ARTICOLUL 2- Identificarea serviciului social
” cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea” devine ”cu sediul în municipiul Râmnicu
Vâlcea, Str. Schitul Troianu nr.2-4, judeţul Vâlcea”.

19

4. Anexa nr.9 – Titlul ”SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE” devine ”SERVICIUL SOCIAL DE ZI”
5. Anexa nr. 14 – ARTICOLUL 2- Identificarea serviciului social ”Serviciul social” Centrul de
Îngrijire şi Asistenţă Zătreni”, cod serviciu social 8790-CR – D – II” devine ”Serviciul social” Centrul de
Îngrijire şi Asistenţă Zătreni” ( CIA Zătreni) , cod serviciu social 8790 – CR – D – I”
6. Anexa nr.18 – Subsol – ”REGULAMENTUL DE ORGANIZARE şI FUNCţIONARE A
CENTRULUI DE RECUPERARE şI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ NR.2 BĂBENI”
devine ”REGULAMENTUL DE ORGANIZARE şI FUNCţIONARE A CENTRULUI DE RECUPERARE şI
REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ NR.1 BĂBENI”.
ARTICOLUL 6 alin.(3) „pe o numită perioadă de timp” devine ”pe o anumită perioadă de timp”
7. Anexa nr. 13 – ARTICOLUL 2 – Identificarea serviciului social ”Serviciul social ”Centrul de
Îngrijire şi Asistenţă Lungeşti ”(CIA Lungeşti), cod serviciu social 8790 CRD – II” devine ”Serviciul
social ” Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Lungeşti” ( CIA Lungeşti), cod serviciu social 8790 CR – D – I”.
Art.II Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 161 din 31 iulie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri imobile şi mobile
achiziţionate prin contractul de furnizare nr. 22070/4722/9.12.2015,
„Echipamente pentru staţia de compostare Râureni” în cadrul proiectului
„Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea” (SMID Vâlcea)

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2017, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată
sub nr. 9570 din 18.07.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe
înregistrat la nr. 9571 din 18.07.2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.
101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 91, alin. (1), lit. ,,c”, coroborate
cu cele ale art. 120 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 din Codul civil, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare.
Văzând:

Contractul de finanţare nr. 4694/15.11.2013, aferent proiectului menţionat, încheiat între
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Consiliul Judeţean Vâlcea;

Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 81 din 20.05.2013 şi Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 130/30.05.2013 privind aprobarea Documentului de Poziţie privind
implementarea şi asigurarea sustenabilităţii proiectului ,,Sistem de management integrat al
deşeurilor solide în judeţul Vâlcea";

Procesul verbal de recepţie a punerii în funcţiune nr. 6110/11.04.2014 şi Procesul verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor nr. 8483/26.06.2017;

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 317/29.06.2017 de admitere a
recepţiei la terminarea lucrărilor,
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În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se declară de interes public judeţean şi se includ în domeniul public al judeţului Vâlcea
bunurile imobile şi mobile aferente obiectivului de investiţii „Echipamente pentru staţia de
compostare Râureni”, rezultat din implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor Solide în judeţul Vâlcea”.
Art.2 Datele de identificare ale bunurilor declarate de intreres public judeţean, potrivit art.1 sunt
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta
hotărâre direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru a aduce
la îndeplinire prevederile ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea,
precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit.”d” coroborate cu
cele ale art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul consilier
judeţean Victor-George Popescu nu a participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 162 din 31 iulie 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 darea în administrare a unor bunuri imobile şi mobile
achiziţionate prin contractul de furnizare nr. 22070/4722/9.12.2015,
„Echipamente pentru staţia de compostare Râureni” în cadrul proiectului
„Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea” (SMID Vâlcea)

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2017, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată cu
nr. 9576/18.07.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr.
9577/18.07.2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile:
a) art.867 - 870 din Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
b) art.11 alin. (1), ale art.91 alin.(1) lit. c), ale alin.(4) lit. a) şi ale art.123 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) art.1 alin.(2) lit.e), alin.(3), alin.(4) lit.j), ale art.2 lit.e), precum şi ale art.24, alin.(1), lit.a) din Legea
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) art.2 alin.(1) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
e) art.1 şi art.2 din Legea concurenţei nr.21/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
f)
Acordului - Document de poziţie privind implementarea şi asigurarea sustenabilităţii
proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.81/ 20.05.2013;
g) Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.81/20.05.2013 de aprobare a Acordului - Document
de Poziţie privind Implementarea şi Asigurarea Sustenabilităţii proiectului „Sistem de management
integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”;
h) Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea nr.130/30.05.2013 de aprobare a
Acordului - Document de Poziţie privind Implementarea şi Asigurarea Sustenabilităţii proiectului
„Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”;
i)
Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.91/03.06.2013 privind aprobarea aplicaţiei de
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finanţare şi a documentelor suport pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor
solide în judeţul Vâlcea”;
j)
Contractului de finanţare a proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în
judeţul Vâlcea” nr.4.694/ 15.11.2013, cu modificările şi completările ulterioare;
k)
Decizia Comisiei Europene C(2013)1573 privind aprobarea orientărilor referitoare la
încheierea programelor operaţionale adoptate pentru a beneficia de asistenţă din partea Fondului
european de dezvoltare regională, a fondului social european şi a Fondului de coeziune (2007-2013).
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrare a bunurilor imobile şi mobile achiziţionate prin
contractul de furnizare nr. 22070/4722/9.12.2015, „Echipamente pentru staţia de compostare
Râureni” în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul
Vâlcea” (SMID Vâlcea), către Municipiul Râmnicu Vâlcea.
(2) Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin Consiliul Local, deleagă operarea Staţiei de compostare
Râureni, conform prevederilor art. 7, alin (4) din Acordul - Document de Poziţie privind
Implementarea şi Asigurarea Sustenabilităţii proiectului „Sistem de management integrat al
deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”.
(3) Atribuirea contractului de operare de către Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin Consiliul Local,
se va efectua cu respectarea cerinţelor prevăzute la art.1 şi art.2, din Legea concurenţei nr.21/1996, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.8, cap. A - Obligaţiile beneficiarului, alin. 6. pct.
1 din Contractul de Finanţare.
(4) Datele de identificare ale bunurilor care vor fi date în administrarea Municipiului Râmnicu
Vâlcea sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.(1) Municipiul Râmnicu Vâlcea, va folosi bunurile date în administrare, astfel:
1. Să restituie bunurile, la data încetării dreptului de administrare, în deplină proprietate, libere
de orice sarcini;
2. Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor;
3. 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.3. Administratorul va sprijini Consiliul Judeţean Vâlcea în respectarea prevederilor
Contractului de Finanţare nr. 4694/15.11.2013, privind implementarea şi sustenabilitatea proiectului,
potrivit Acordului - Document de Poziţie privind Implementarea şi Asigurarea Sustenabilităţii
proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”.
Art.4. Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau
prin actul de revocare care poate fi adoptat de Consiliul Judeţean Vâlcea, în următoarele situaţii:
a) titularul dreptului de administrare nu respectă una din condiţiile impuse prin actul de
transmitere;
b) bunurile date în administrare dispar dintr-o cauză de forţă majoră;
c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune;
d) alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere clauzelor şi condiţiilor
reglementate de lege.
Art. 5. Municipiul Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local are următoarele obligaţii:
1. să stabilească şi să menţină un sistem propriu de evidenţă contabilă, îndosariere şi arhivare
care să permită controlul/auditul Proiectului încă 5 ani de la data închiderii oficiale a POS Mediu
2007-2013, în vederea respectării prevederilor alin. 20 din Anexa II la Contractul de Finanţare nr.
4694/15.11.2013, Măsuri de monitorizare şi control - Secţiunea I, Obligaţiile generale ale Beneficiarului
privind implementarea Proiectului.
2. să raporteze semestrial, timp de 5 ani de la data finalizării Proiectului veniturile generate de
staţia de compost, modul de funcţionare sau orice alte informaţii solicitate de către Consiliul Judeţean
Vâlcea, în vederea întocmirii de către Consiliul Judeţean Vâlcea a rapoartelor de sustenabilitate,
potrivit prevederilor alin. 8 din Anexa IV la Contractul de Finanţare nr.4694/15.11.2013, Măsuri privind
prefinanţarea, rambursarea cheltuielilor eligibile, contabilitatea şi organizarea beneficiarului Secţiunea III, Măsuri privind contabilitatea.
3. să raporteze către Consiliul Judeţean Vâlcea cantităţile de compost realizate anual, în
vederea monitorizării indicatorilor de rezultat ai proiectului pe întreaga perioadă de sustenabilitate.
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4.
să menţină instalaţiile şi echipamentele în starea de funcţionare conform Deciziei Comisiei Europene
C(2013)1573 şi de a asigura exploatarea acestora în conformitate cu Manualele de operare şi întreţinere.
5. să urmărească comportarea în exploatare a instalaţiilor şi echipamentelor în perioada de
garanţie contractuală.
Art.6. Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine titularului dreptului de proprietate.
Art.7. Transmiterea, respectiv preluarea bunurilor se face
prin protocol, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Municipiul Râmnicu Vâlcea, în termen de
maximum 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.8. - Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta
hotărâre Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit.”d” coroborate cu
cele ale art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul consilier
judeţean Victor-George Popescu nu a participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 163 din 31 iulie 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 Protocolului de colaborare încheiat între
Consiliul Judeţean Vâlcea şi Ministerul Turismului privind utilizarea brand-ului de ţară

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017 la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr. 9454 din 14 iulie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică
din Judeţul Vâlcea, înregistrat la nr. 9455 din 14 iulie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.e şi alin.(6), lit.”a” din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.84/1998, privind
mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.6 din
Hotărârea Guvernului nr.24/2017, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.20/2012, privind aprobarea
Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a
destinaţiilor, formelor şi produselor turistice şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.82 din 31
martie 2015, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.7 din 29 ianuarie 2014;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Ministerul Turismului
privind utilizarea brand-ului de ţară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se împuteniceşte domnul Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea,
să semneze Protocolul de colaborare prevăzut la art. 1, precum şi protocoalele subsecvente încheiate
potrivit art.1, alin.(4) din acesta.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
hotărâre, structurilor funcţionale din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi Centrului Naţional
de Informare şi Promovare Turistică din Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
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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. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0
voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 164 din 31 iulie 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 desemnarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală
a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2017, la care participă un
număr de 32 de consilieri judeţeni din numărul total de 33 de consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea
înregistrată cu nr. 9.748/ 21.07.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr.
9.749/ 21.07.2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile:
l)
art. 11, alin. (1) şi (2), ale art. 91, alin. (1), lit. d), ale alin. (5), lit. a), pct. 13, respectiv ale alin.
(1), lit. e) şi alin. (6), lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
m) art. 10, alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/ 2006, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
n) Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 201/ 19.12. 2007 privind asocierea Judeţului Vâlcea
cu municipiile, oraşele şi unele comune din judeţul Vâlcea, în vederea înfiinţării Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare;
o) art. 14 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 2. - (1) Domnul Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, se
desemnează ca reprezentant al judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară APA Vâlcea.
(5) Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea îşi poate delega calitatea de reprezentant în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea, prin dispoziţie.
Art. 3.
- Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 121/21.08.2013 privind aprobarea
trecerii la un sistem de tarif unic pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare, pe întreaga arie
de operare a S.C. Apavil S.A. Vâlcea - operator regional, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 2 - Se mandatează reprezentantul judeţului Vâlcea în adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea să aprobe stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor
pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare propuse de operatorul regional S.C. Apavil S.A. Vâlcea”.
Art. 4. - Pe data prezentei Hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului
Judeţean Vâlcea nr. 20/28.07.2016 privind desemnarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea.
Art. 5. - Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta
hotărâre Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea, tuturor Primăriilor Municipiilor, Oraşelor
şi Comunelor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea, S.C. Apavil S.A.
Vâlcea şi direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean
Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al judeţului Vâlcea.
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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 30
voturi pentru şi 0 voturi împotrivă, iar domnul Preşedinte Constantin Rădulescu şi domnul consilier
judeţean Adrian-Cosmin Dima nu au participat la vot.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 165 din 31.07.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management,
a proiectului de management, a duratei pentru care se va încheia contractul de management,
precum şi numirea managerului la Centrul Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017, la care participă
un număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată
sub nr.9176 din 10 iulie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la
nr.9177 din 10 iulie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de procesul-verbal al comisiei de validare privind constatarea rezultatului votului secret;
Văzând Raportul motivat al concursului de proiecte de management nr.8861 din 3 iulie 2017,
Procesul-verbal final nr.9091 din 6 iulie 2017 la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”a” şi alin.(2) lit. ”e”, art.104 alin.(1) lit.”b” şi alin.(3)
lit.”c” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art.17 alin.(2), art.18 lit.”d” art.19 alin.(5), art.20 alin.(4) şi alin.(5), art.22 alin.(1) şi art.23
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de
cultură, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Ordinului Ministrului Culturii nr.2799/2015
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de
management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a
modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a
modelului-cadru al contractului de management;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 (1) Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management la Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea.
(2) Se aprobă Proiectul de management declarat câştigător la concursul de proiecte de
management la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea,
prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se aprobă durata de 5 ani (2017-2022) pentru care se va încheia contractul de management,
conform recomandărilor comisiei de concurs.
Art.2 Începând cu data încheierii contractului de management domnul Alin-Constantin Pavelescu,
se numeşte în funcţia de manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Vâlcea.
Art.3 Se împuterniceşte domnul Constantin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea
să negocieze şi să încheie Contractul de management cu domnul Alin-Constantin Pavelescu.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
hotărâre Direcţiei Generale Economice, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Vâlcea şi domnului Alin-Constantin Pavelescu, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(5) coroborate cu
prevederile art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 20 voturi pentru, 12 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.166 din 31 iulie 2017

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

DISPOZIŢII
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului GEOARSĂ-BUGAN ION în BUGAN

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la
nr.6022 din 28.06.2017, prin care se propune admiterea cererii domnului Geoarsă-Bugan Ion, de
schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Geoarsă-Bugan în Bugan, motivând că
actualul nume de familie este format din expresii indecente;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”a” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind
dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi
cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art. 1: Se admite cererea domnului Geoarsă-Bugan Ion, domiciliat în municipiul Drăgăşani,
XXXX, judeţul Vâlcea, tată Aurel şi mamă Ionica, născut în municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea, la
data de XXXX, CNP XXXX, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Geoarsă-Bugan
în Bugan, urmând să poarte în viitor numele de familie BUGAN şi prenumele ION.
Art. 2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta
dispoziţie Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei.
Art. 3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie
Primăriei Municipiului Drăgăşani, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitantul şi îi va
elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 343 din 10 iulie 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului CĂLDĂRARU CONSTANTIN în ALEXANDRU

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la
nr.6024/1 din 04.07.2017, prin care se propune admiterea cererii domnului Căldăraru Constantin, de
schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie din Căldăraru în Alexandru, motivând că
numele de familie produce ilaritate, fiind şi un nume asociat cu etnia romă, iar acest fapt îi creează în
permanenţă probleme de angajare;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată
opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind
dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi
cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea domnului Căldăraru Constantin, domiciliat în XXX, comuna Vlădeşti,
judeţul Vâlcea, tată Virgil şi mamă Antuza, născut în municipiul Dej, judeţul Cluj, la data de XXXX, CNP
XXXX, şi se schimbă numele acestuia, pe cale administrativă, din Căldăraru în Alexandru, urmând să
poarte în viitor numele de familie ALEXANDRU şi prenumele CONSTANTIN.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie
Primăriei Comunei Vlădeşti, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitantul şi îi va elibera
acestuia 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. 344 din 10 iulie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
minorului CĂLDĂRARU INSPECTOR în ALEXANDRU

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.
6024/2 din 04.07.2017, privind cererea domnului Căldăraru Constantin, care solicită schimbarea
numelui de familie al fiului său minor, din Căldăraru în Alexandru, motivând că actualul nume de familie
produce ilaritate, fiind un nume asociat cu etnia romă;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată
opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit. ’’m’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind
dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi
cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului
Căldăraru Inspector, domiciliat în XXXX, comuna Vlădeşti, judeţul Vâlcea, tată Constantin şi mamă
Elisa, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de XXXX, C.N.P.XXXX, se schimbă
numele de familie al acestuia, pe cale administrativă, din Căldăraru în Alexandru, urmând să poarte în
viitor numele de familie ALEXANDRU şi prenumele INSPECTOR.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie
Primăriei Comunei Vlădeşti, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitantul şi îi va elibera
acestuia 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. 345 din 10 iulie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei CĂLDĂRARU ELISA în ALEXANDRU

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6025 din
04.07.2017, prin care se propune admiterea cererii doamnei Căldăraru Elisa, de schimbare, pe cale
administrativă, a numelui său de familie din Căldăraru în Alexandru, motivând că numele de familie produce
ilaritate, fiind şi un nume asociat cu etnia romă, iar acest fapt îi creează în permanenţă probleme de angajare;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată
opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6),
lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Căldăraru Elisa, domiciliată în XXX, comuna Vlădeşti, judeţul
Vâlcea, tată Dan şi mamă Filanda, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de
XXX, CNP XXXX, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Căldăraru în Alexandru,
urmând să poarte în viitor numele de familie ALEXANDRU şi prenumele ELISA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie
Primăriei Comunei Vlădeşti, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi va elibera
acesteia 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. 346 din 10 iulie 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii a două autorizaţii de construire

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 9471 din
14.07.2017, prin care se propune prelungirea valabilităţii a două autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea a două autorizaţii de construire prevăzute în anexa care face
parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 349 din 18 iulie 2017

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înregistrat la nr. 9307 din
11.07.2017, prin care se propune prelungirea valabilităţii unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 40 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991,
republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 ;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea certificatului de urbanism prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 350 din 18 iulie 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire

Constantin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr.9529 din 18.07.2017, prin care se
propune prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art. 7, alin 7 din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea unei autorizaţii de construire, prevăzută în anexa care face
parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta
dispoziţie Arhitectului – şef al judeţului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 355 din 18 iulie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea,
în şedinţă ordinară, în data de 31 iulie 2017, ora 1000

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(1) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE:
Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 31 iulie 2017, ora 1000,
care se va desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenţa dispoziţie.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei,
urmărind pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela Calianu

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 363 din 25 iulie 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. 9972 din
26.07.2017, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 370 din 26 iulie 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. 10074
din 27.07.2017, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 375din 31 iulie 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.10182 din
31.07.2017, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
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În conformitate cu prevederile art. 4, lit.a) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va cmunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 376 din 31 iulie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
din BUTOERU-NICULESCU în BUTOERU

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la
nr.6028 din 24.07.2017, prin care se propune admiterea cererii domnului Butoeru-Niculescu Bogdan
de schimbare pe cale administrativă, a numelui de familie din Butoeru-Niculescu în Butoeru deoarece
petentul doreşte să revină la numele dobândit la naştere.
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui de familie, împotriva acesteia nefiind
formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind
dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit."m" din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind
dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare, cele ale art.91, alin.(1), lit."d" şi alin.(5), lit."a", pct.11, precum şi
cele ale art.104, alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1 Se admite cererea cetăţeanului Butoeru-Niculescu Bogdan, domiciliat în municipiul Râmnicu
Vâlcea, XXXX judeţul Vâlcea, tată Dumitru şi mamă Silvia, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul
Vâlcea, la data de XXXX, CNP XXXX şi se schimbă numele acestuia din Butoeru-Niculescu în Butoeru,
urmând să poarte în viitor numele de familie Butoeru si prenumele Bogdan.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie,
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Râmnicu Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitantul, iar
după depunerea de către acesta a dovezii de plată a taxei extrajudiciare de timbru prevăzută de lege, îi
va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 377 din 31.07.2017
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ANEXE
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 349 din 18.07.2017

LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire eliberate pentru executare de lucrări, a căror valabilitate
urmează a se prelungi
Nr. .... din ....Interval: 11 - 12
Nr.
crt.

Nr. Autorizaţi
Data eliberării

Solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
(lei)

Localitatea

Durata de
prelungire

1

2

3

4

5

6

7

1.

11/24.05.2016

Ministerul
Proiectul RONET273.883,51
Comunicaţiilor şi
Construirea unei
pentru Societatea
infrastructure
Informaţională –
naţionale de
prin S.C.
broadband în zonele
Telekom
defavorizateRomania Mobile
localitatea Sineşti,
Communications
judeţul Vâlcea
S.A.

comuna
Grădiştea şi
comuna
Sineşti

12 luni

2.

12/24.05.2016

Ministerul
Proiectul RONETComunicaţiilor şi
Construirea unei
pentru Societatea
infrastructure
Informaţională –
naţionale de
prin S.C.
broadband în zonele
Telekom
defavorizateRomania Mobile localitatea Pârâienii
Communications
de Sus, judeţul
S.A.
Vâlcea

comuna
Grădiştea şi
comuna
Livezi

12 luni

95..376

PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
CONSILIUL JUDEţEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 350 din 18.07.2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism emise, a căror valabilitate
urmează a se prelungi
Nr. .... din ....... Interval: 44 din 2015
Nr.
crt.

Nr. CU
Data eliberării

Solicitant

Denumirea lucrării

Localitatea

Durata de
prelungire

1

2

3

4

5

6

Organizaţia
Utilizatorilor
de Apă pentru
Irigaţii (OUAI)
- Ioneşti

Modernizarea infrastructurii
de irigaţii, staţiei de pompare
şi racordarea la utilităţi
pentru Amenajarea
Bucşani – Cioroiu, plot 101
Ioneşti.

Ioneşti

12 luni

1.

44/20.07.2015

PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
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CONSILIUL JUDEţEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 355 din 18.07.2017

LISTA
cuprinzând autorizaţiile de construire eliberate pentru executare de lucrări,
a căror valabilitateurmează a se prelungi

Nr.
crt
.

Nr. autorizaţie
Data eliberării

Solicitant

Denumirea lucrării

Valoare

Localitatea

Durata de
prelungire

1

2

3

4

5

6

7

1

30/30.07.2013

Comuna
Runcu

,,Modernizare
D.C.119 Valea
Babei- Urluieşti în
comuna Runcu,
judeţul Vâlcea”.

5.612.861,00
lei

Comuna
Runcu, judeţul
Vâlcea

12 luni

PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la Dispoziţia nr. 363 din 25.07.2017

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 31 iulie 2017, ora 1000
1. Aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 23.06.2017.
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 30.06.2017.
3. Informare privind activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, domnul
Constantin Rădulescu, de la şedinţa precedentă şi până în prezent.
4. Informare privind activitatea din trimestrul II 2017 a instituţiilor publice de cultură aflate sub
autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea.
5. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 7.551.279 lei, din Excedentul bugetului local şi a
sumei de 57.000 lei din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, pentru finanţarea cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare, pe anul 2017.
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de
investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea , a Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral
din venituri proprii, precum şi a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri
judeţene, pe anul 2017.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizaţiei maxime lunare de care beneficiază consilierii judeţeni.
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din
cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Vâlcea, în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice.
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul unor servicii
publice subordonate Consiliului Judeţean Vâlcea, în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.
153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare
DJ 651 Păuşeşti Măglaşi – Stoeneşti, km 2+700 – 7+700”, judeţul Vâlcea, conform devizului general.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii „Consolidare şi refacere
DJ 648 Ioneşti – Olanu – Limită judeţul Olt, km 8+900 – 9+470”, judeţul Vâlcea, conform devizului general.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii „Consolidare şi
refacere DJ 703 N Berislăveşti – Releu Cozia, km 1+500 – 4+000”, judeţul Vâlcea, conform devizului
general şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la
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bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii „Refacere platformă drum
şi podeţe pe DJ 654 Valea Cheii - Cheia - Mănăstirea Iezer - Schitu Pahomie, km 6+000 - 16+681”, judeţul
Vâlcea, conform devizului general şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu
se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii „Refacere platformă drum,
ziduri de sprijin şi amenajări podeţe pe DJ 701 D Ciunget – Latoriţa – Galbenu, km 0+000 – 5+500”, judeţul
Vâlcea, conform devizului general şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu
se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii „Refacere DJ 703
M Perişani – Cornet, km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platformă drum şi ziduri de sprijin)”, judeţul
Vâlcea, conform devizului general şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli
care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii „Refacere podeţe pe DJ
643 B Băbeni Olteţu - Măciuca - Cermegeşti - Chirigeşti - Roeşti (DN 65C), km 20+950, km 26+300 şi km
31+100”, judeţul Vâlcea, conform devizului general şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de
cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii obiectivului de investiţii "Reamenajare spaţii
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea” şi asigurarea finanţării din bugetul local a categoriilor de
cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat
prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
18. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.103/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea,
cu modificările şi completările ulterioare.
19. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean prin curse
regulate, în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie
2012, cu modificările şi completările ulterioare.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Memorialului
„Nicolae Bălcescu”.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Regiei
Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea.
22. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea.
23. Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.107
din 31 mai 2017, referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei proprii la finanţarea obiectivului „Sprijin pentru
pregătirea aplicaţiei de finanţare a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea, în perioada 2014-2020”.
25. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri imobile şi mobile
achiziţionate prin contractul de furnizare nr. 22070/4722/9.12.2015, „Echipamente pentru staţia de
compostare Râureni” în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în
judeţul Vâlcea” (SMID Vâlcea).
26. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri imobile şi mobile achiziţionate prin
contractul de furnizare nr. 22070/4722/9.12.2015, „Echipamente pentru staţia de compostare Râureni” în
cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea” (SMID Vâlcea).
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Judeţean
Vâlcea şi Ministerul Turismului privind utilizarea brand-ului de ţară.
28. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a
proiectului de management, a duratei pentru care se va încheia contractul de management, precum şi
numirea managerului la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea.
30. Diverse.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
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Anexa la Dispozitia nr. 370 din 06.07.2017
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrari conform
prevederilor Legii nr.50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificarile şi completările ulterioare
Nr. _____ din ____interval: 88-88
Nr.
Solicitant
Adresa
Denumirea Amplasament Valabilitate
Avize si acorduri de
crt
solicitant
lucrării
certificat
amplasament solicitate prin
urbanism
certificatul de urbanism
1
2
3
4
5
6
7
88 Compania
Bucuresti Autostrada comunele:
24 luni
-Protecţia mediului; -alimentare
Naţională de Sector 1,
SIBIU Cîineni,
cu apă; - alimentare cu energie
Administrare C.P.
PITEşTI.
Racoviţa şi
electrică;
-telefonizare;
a
010873,
Perişani
-securitatea
la
incendiu;
Infrastructuri B-Dul
-protecţia civilă; - sănătatea
i Rutiere S.A Dinicu
populaţiei; - Aviz A.N.I.F. – U.A.
Golescu,
Vâlcea; -Aviz Inspectoratul de
Nr.38
Poliţie al Judeţului Vâlcea –
Serviciul Rutier; - Acordul în
formă autentică al proprietarilor
de terenurice vor fi afectate de
lucrări;
-Aviz Stat Major General
M.Ap.N., M.A.I., S.R.I.; -Decizia
DADR de scoatere din circuitul
agricol / Ordinul ministrului
/Hotărâre de Guvern, după caz; Decizia Gărzii Forestiere de
scoatere din circuitul silvic/
Ordinul ministrului / Hotărâre de
Guvern, după caz; -Aviz
Sistemul de Gospodărire a
Apelor Vâlcea; -Aviz Societatea
Distribuţie Energie Oltenia S.A;
-Aviz S.C. Transelectrica -S.T.
Sibiu;
-Aviz
Administratori
drumuri naţionale, judeţene,
comunale şi locale; - Raport de
audit de siguranţă rutieră sau de
evaluare de impact asupra
siguranţei rutiere, după caz;
- Aviz Ministerul Culturii şi
Identităţii Naţionale; - Aviz S.C.
Hidroelectrica
S.A.;
-Aviz
Administrator
Parc
Naţional
”Cozia”;Aviz
Compania Naţională de Căi
Ferate ”CFR” S.A.; - Studiu
topografic; - Studiu Geotehnic
verificat la cerinţa Af; - Studiu
hidrologic; - Referat verificator
proiect conform Legii nr.10/1995
privind calitatea în construcţii,
republicată;- Plan de încadrare
în zonă şi plan de situaţie pe
suport topografic vizat la Oficiul
de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
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Anexa la Dispozitia nr. 375 din 31.07.2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrari conform
prevederilor Legii nr.50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificarile şi completările ulterioare
Nr. ____ din ___interval: 88-88
Nr.
Solicitant
Adresa
Denumirea
crt
solicitant
lucrării
1
89

2
S.C.
ORANGE
ROMANIA
S.A. prin
S.C.
ELECTROGRUP S.A

3
Bucureşti
, Sector
1, B-Dul
Lascăr
Catargiu,
Nr.51-53

4
Conectare
site - uri
CR0029,
CR0167,
CR0103 cu
cablu fibră
optică în
judeţul
Vâlcea

Amplasament

5
Municipiul
Drăgăşani,
Oraşul Bălceşti
şi Comunele:
Suteşti,
Creţeni,
Guşoeni,
Măciuca,
Fîrtăţeşti şi
Valea Mare
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Valabilitate
certificat
de
urbanism
6
12 luni

Avize si acorduri de
amplasament solicitate
prin certificatul de
urbanism
7
Protecţia mediului;
-Avize
administratori
drum
national,
comunal şi local;
-Aviz
Compania
Naţională
de
Căi
Ferate ”CFR” S.A.;
-Aviz Inspectoratul de
Politie al Judetului
Vâlcea;
Serviciul
Politiei
Rutiere Vâlcea;
-Aviz
Stat
Major
General M.Ap.N.;
-Aviz
administratori
reţele
de transport
gaze, gazolină, ţiţei,
petrol
(S.N.T.G.N.
Transgaz
Mediaş,
CONPET S.A., O.M.V.
Petrom S.A.) pentru
lucrările de săpături
pentru pozare fibră şi
fundaţii stâlpi noi;
-Aviz
administratori
reţele apa-canal pentru
toate
localităţile
tranzitate;
-Aviz/Acord
de
coexistenţă,
al
administratorului
reţelei electrice şi al
reţelelor de fibra optica
existente
(Telekom,
Vodafone, ş.a.);
-Aviz
Administrator
Domeniul
Public
municipiul Drăgăşani;
-Acorduri
proprietari
terenuri în conformitate
cu prevederile legale,
pentru
acces
şi
realizarea
lucrărilor
propuse prin proiect;
- Studiu geotehnic
verificat la cerinţa Af,
pentru amplasamentul

reţelei pe stâlpi noi din
beton;
- Referat verificator
conform
Legii
nr.10/1995
privind
calitatea în construcţii,
republicată;
- Plan de încadrare în
teritoriu
şi plan de
întocmite pe suport
topografic, vizate de
Oficiul Judetean de
Cadastru si Publicitate
Imobiliara Vâlcea;
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
CONSILIUL JUDEţEAN VÂLCEA

Anexă la Dispoziţia nr. 376 din 31.07.2017
LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii cu modificările şi completările ulterioare

Nr. ____ din _______interval: 90 – 90
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

1

2

3

4

5

6

7

Craiova,
Judeţul
Dolj,
Strada
Calea
Severinul
ui Nr.97

,,Îmbunătăţire
grad de
continuitate
LEA MT
Cazăneşti-Avi
cola, Derivaţia
Frânceşti cu
LEA MT
HorezuCosteşti,
Derivaţia
Buzduganu,
Judeţul
Vâlcea ''

Comuna
Frînceşti,
Comuna
Păuşeşti

12 luni

Protecţia mediului;
-alimentare cu apă; canalizare; -alimentare cu
energie electrică; - Aviz
Administrator drum judetean
D.J. 646 B ;
- Aviz Inspectoratul Judeţean
de Poliţie- Serviciul
Circulaţie ;
- Acord proprietari teren
exprimat în forma autentică,
dacă pentru execuţia
lucrărilor se afectează
proprietaţi private.
- Studiu geotehnic ;
- Referat verificator proiect
conform Legii nr. 10/1995,
privind calitatea în construcţii,
republicată;
- Plan de încadrare în zona si
plan de situatie întocmite pe
suport topografic vizate la
Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea

90 S.C.Distribuţie
Energie
Oltenia
S.A.(prin S.C.
Ruxel S.R.L.)

Amplasament Valabilitate
certificat
urbanism

Arhitect şef cu delegaţie
Adriana Constantinescu
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Avize şi acorduri de
amplasament solicitate prin
certificatul de urbanism

