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CUPRINS

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 120 din 8 iunie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice
faza “Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 678 Limită
Judeţ Olt – Drăgoeşti - Casa Veche - Drăgioiu - Galicea - Bratia - Cremenari - Bercioiu Ruda - Bârseşti -Barza - Budeşti (DN7), judeţul Vâlcea”
Hotărârea nr. 121 din 8 iunie 2017privind aprobarea proiectului “Modernizare DJ 678 Limita Judeţul
Olt – Drăgoeşti - Casa Veche – Drăgioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu - Ruda –
Bârseşti – Barza - Budeşti (DN7), judeţul Vâlcea“ şi a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea nr. 122 din 8 iunie 2017privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru
realizarea proiectului “Modernizare DJ 678 Limita Judeţul Olt – Drăgoeşti - Casa Veche –
Dragioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu - Ruda – Bârseşti – Barza - Budeşti
(DN7), judeţul Vâlcea“
Hotărârea nr. 123 din 8 iunie 2017privind 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
Hotărârea nr. 124 din 8 iunie 2017privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice
faza “Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 703G –
Jiblea – Sălătrucel – Berislăveşti – Robaia - Limită Jud.Argeş”, judeţul Vâlcea
Hotărârea nr. 125 din 8 iunie 2017privind aprobarea proiectului “Modernizare DJ 703 G Jiblea –
Sălătrucel – Berislăveşti – Robaia – limita jud. Argeş“ şi a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea nr. 126 din 8 iunie 2017privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea
proiectului “Modernizare DJ 703 G Jiblea – Sălătrucel – Berislăveşti – Robaia – limita jud. Argeş“
Hotărârea nr. 127 din 23 iunie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.66 din 12. 04. 2017, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 128 din 23 iunie 2017privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului
Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate
parţial sau integral din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2017
Hotărârea nr. 129 din 23 iunie 2017privind utilizarea unei sume din Excedentul bugetului
local, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2017
Hotărârea nr. 130 din 23 iunie 2017privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea pe anul 2017şi estimarea
principalilor indicatori economico – financiari pe anii 2018- 2019
Hotărârea nr. 131 din 23 iunie 2017 privind modificarea punctului 1 din Anexa la Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.114 din 30 decembrie 2016, privind stabilirea preţurilor medii ale
produselor agricole, în baza cărora se evalueză în lei, arenda exprimată în natură, pentru anul 2017
Hotărârea nr. 132 din 23 iunie 2017privind modificarea statului de funcţii al Spitalului
Judeţean de Urgenţă Vâlcea
Hotărârea nr. 133 din 23 iunie 2017privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a
imobilelor – terenuri proprietate privată - situate pe amplasamentul lucrărilor de utilitate
publică de interes judeţean ”Modernizare DJ 678, Limită Judeţul Olt – Drăgoeşti – Casa
Veche – Drăgioiu – Galicea – Brătia – Cremenari – Bercioiu – Ruda – Bârseşti – Barza –
Budeşti (DN7), judeţul Vâlcea„
Hotărârea nr. 134 din 23 iunie 2017privind atribuirea licenţei de traseu, pentru efectuarea
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe
traseul – ”Negruleşti – Pietrarii de Sus – Bârlogu – Govora Sat – Ocnele Mari - S.C.
Desleeclama Solutions S.R.L. Budeşti ”, operatorului de transport rutier, S.C. Amal Tour S.R.L
Hotărârea nr. 135 din 23 iunie 2017 privind atribuirea licenţei de traseu, pentru efectuarea
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul – ”Ioneşti –
Băbeni – Stupărei – Căzăneşti – S.C. Desleeclama Solutions S.R.L. Budeşti ”, operatorului de
transport rutier S.C. Amal Tour S.R.L.
Hotărârea nr. 136 din 23 iunie 2017privind: declararea de interes public judeţean a unor bunuri
imobile şi mobile aparţinând staţiei de sortare Râureni, Municipiul Râmnicu Vâlcea, realizată prin
proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Vâlcea”
Hotărârea nr. 137 din 23 iunie 2017privind: declararea de interes public judeţean a unor
bunuri imobile şi mobile aparţinând staţiei de sortare Brezoi, realizată prin proiectul
„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Vâlcea”
Hotărârea nr. 138 din 23 iunie 2017privind darea în administrare a Staţiei de sortare Brezoi
către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităţilor din
judeţul Vâlcea
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Hotărârea nr. 139 din 23 iunie 2017privind darea în administrare a Staţiei de sortare Brezoi
către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităţilor din
judeţul Vâlcea
Hotărârea nr. 140 din 23 iunie 2017privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza
Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, 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 – Etapa II”
Hotărârea nr. 141 din 23 iunie 2017privind aprobarea Convenţiei de colaborare pentru
implementarea proiectului „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 – Etapa II”
Hotărârea nr. 142 din 23 iunie 2017privind aprobarea Planului de Acţiune Antidrog Local
2017-2020 pentru implementarea Strategiei Antidrog a Judeţului Vâlcea 2014-2020

DISPOZIŢII

DISPOZIŢIA nr. 275 din 06 iunie 2017privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în
şedinţă extraordinară în data de 08 iunie 2017, ora 1000
DISPOZIŢIA nr. 279 din 09 iunie 2017 privind emiterea unui certificat de urbanism
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DISPOZIŢIA nr. 280 din 09. iunie 2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a
numelui de familie al doamnei DRIGĂ ELENA-LUIZA în VÎLCU
DISPOZIŢIA nr. 281 din 09 iunie 2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a
numelui de familie al doamnei BABOIU ELENA-LAURA în HANGIU
DISPOZIŢIA nr. 282 din 09 iunie 2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a
numelui de familie al doamnei MATEIESCU ELENA-MIOARA în BARBU
DISPOZIŢIA nr. 283 din 12 iunie 2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a
numelui de familieal doamnei CIOCA ŞTEFANIA-ANDREEA în BOGDAN
DISPOZIŢIA nr. 284 din 12 iunie .2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de
familieal domnului LABĂ în MATEI şi a prenumelui din ILIUŢĂ-FLORIN în FLORIN
DISPOZIŢIA nr. 287 din 13 iunie 2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a
numelui de familie al minorei STOIAN MARIA-ROSALINDA în CIORNEI
DISPOZIŢIA nr. 288 din 13 iunie 2017 privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de
familie al domnului MICLESCU în DAVID şi a prenumelui din ELVIS în ANDREI
DISPOZIŢIA nr. 291 din 14 iunie 2017privind schimbarea, pe cale administrativă, a
prenumelui doamnei DRĂGHICI FLOAREA în FLORIANA-MARIA
DISPOZIŢIA nr. 294 din 16 iunie 2017 privind emiterea unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 306 din 21 iunie 2017 privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea,
în şedinţă extraordinară în data de 23 iunie 2017, ora 930
DISPOZIŢIA nr. 307 din 21 iunie 2017privind emiterea unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 309 din 23 iunie 2017 privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea,
în şedinţă ordinară, în data de 30 iunie 2017, ora 1000
DISPOZIŢIA nr. 315 din 27 iunie 2017 privind emiterea unui certificat de urbanism
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HOTĂRÂRI
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice faza “Studiu de fezabilitate”, pentru
obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 678 Limită Judeţ Olt – Drăgoeşti - Casa Veche - Drăgioiu Galicea - Bratia - Cremenari - Bercioiu - Ruda - Bârseşti -Barza - Budeşti (DN7), judeţul Vâlcea”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 08 iunie 2017, la care
participă un număr de 29 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.7466 din 06 iunie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.7467/0606.2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit. ”f” şi art.126 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.44, alin.(1)
din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico - economică faza “Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de
investiţii ,,Modernizare DJ 678 Limită Judeţ Olt – Drăgoeşti - Casa Veche - Drăgioiu - Galicea - Bratia Cremenari - Bercioiu - Ruda - Bârseşti -Barza - Budeşti (DN7), judeţul Vâlcea”, ai cărui indicatori tehnico economici sunt prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei Tehnice, Primăriei Comunei Drăgoeşti, Primăriei Comunei Olanu,
Primăriei Comunei Galicea, precum şi Primăriei Comunei Budeşti, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru,
0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 120 din 08 iunie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului “Modernizare DJ 678 Limita Judeţul Olt – Drăgoeşti - Casa
Veche – Drăgioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu - Ruda – Bârseşti – Barza - Budeşti
(DN7), judeţul Vâlcea“ şi a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 08.06.2017, la care participă
un număr de 29 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub
nr. 7470 din 06.06.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr.
7471 din 06.06.2017;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) litera “b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social
European şi Fondul de Coeziune 2014 – 2020, ale art. 5 alin. (4) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,
cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, precum şi ale Ordonanţei de Guvern nr.
30/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile, ale
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Ordonanţei de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale
Hotărârilor Consiliului de Dezvoltare Regională nr. 1/23.02.2016 şi nr. 2/02.03.2016 pentru aprobarea listelor de proiecte
strategice – Faza 1 şi Faza 2, ce vor fi propuse spre finanţare prin POR 2014 – 2020, P.I. 6.1.;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă proiectul “Modernizare DJ 678 Limita Judeţul Olt – Drăgoeşti - Casa Veche –
Drăgioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu - Ruda – Bârseşti – Barza - Budeşti (DN7),
judeţul Vâlcea“,care se va depune spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR)
2014 - 2020, Axa prioritară 6. Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de
investiţie 6.1. Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la
infrastructura Ten-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apelul de proiecte nr.2.
Art. 2 – Se aprobă valoarea totală a proiectului “Modernizare DJ 678 Limita Judeţul Olt –
Drăgoeşti - Casa Veche – Drăgioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu - Ruda – Bârseşti –
Barza - Budeşti (DN7), judeţul Vâlcea“ în sumă de 152.500.848,76 lei (inclusiv TVA).
Art. 3 – Se aprobă contribuţia proprie în proiect în cuantum de 2.497.818,53 lei (inclusiv TVA),
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului.
Art. 4 – Se aprobă contribuţia proprie în proiect a sumei de 3.000.060,60 lei reprezentând 2% din
valoarea eligibilă a proiectului, respectiv cofinanţarea proiectului “Modernizare DJ 678 Limita Judeţul
Olt – Drăgoeşti - Casa Veche – Drăgioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu - Ruda –
Bârseşti – Barza - Budeşti (DN7), judeţul Vâlcea“.
Art. 5 – Sumele reprezentând cheltuieli conexe şi/sau eventualele depăşiri ale bugetului contractat,
ce pot apărea pe durata realizării proiectului “Modernizare DJ 678 Limita Judeţul Olt – Drăgoeşti Casa Veche – Drăgioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu - Ruda – Bârseşti – Barza Budeşti (DN7), judeţul Vâlcea“, în vederea implementării în condiţii optime a acestuia, se vor asigura din
bugetul propriu al judeţului Vâlcea.
Art. 6 - Se aprobă toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art. 7 - Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanţă, întreţinere ale proiectului “Modernizare DJ
678 Limita Judeţul Olt – Drăgoeşti - Casa Veche – Drăgioiu – Galicea – Bratia – Cremenari –
Bercioiu - Ruda – Bârseşti – Barza - Budeşti (DN7), judeţul Vâlcea“ pe întreaga perioadă de
durabilitate a acestuia se vor suporta de către UAT judeţul Vâlcea.
Art. 8 – Se împuterniceşte domnul Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea
să semneze toate actele incidente aprobării şi implementării proiectului, precum şi contractul de finanţare,
în numele UAT Judeţul Vâlcea prin Consiliului Judeţean Vâlcea şi al partenerilor.
Art. 9 - Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire
prevederile ei, Consiliilor locale ale comunelor Drăgoeşti, Olanu, Galicea şi Budeşti şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), lit.a) şi ale art. 98 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu
un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 121 din 08 iunie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Modernizare DJ 678
Limita Judeţul Olt – Drăgoeşti - Casa Veche – Dragioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu Ruda – Bârseşti – Barza - Budeşti (DN7), judeţul Vâlcea“

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 08.06.2017, la care participă
un număr de 29 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub
nr. 7472 din 06.06.2017;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr.
7473 din 06.06.2017;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi e) coroborat cu art. 91, alin. (5), lit. a), pct. 12 şi
alin. (6), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională,
Fondul Social European şi Fondul de Coeziune 2014 – 2020, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020,
ale Ordonanţei de Guvern nr. 30/ 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul fondurilor externe nerambursabile, ale Ordonanţei de Guvern nr. 43/ 1997 privind regimul
drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârilor Consiliului de Dezvoltare Regională nr.
1/ 23.02.2016 şi nr. 2/ 02.03.2016 pentru aprobarea listelor de proiecte strategice – Faza 1 şi Faza 2, ce
vor fi propuse spre finanţare prin POR 2014 – 20120, P.I. 6.1, precum şi ale Ordinului nr. 3161/06.12.2016
pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de
proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 – Axa prioritară 6. Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă
regională, Prioritatea de investiţie 6.1. Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare
şi terţiare la infrastructura Ten-T, inclusiv a nodurilor multimodale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă Acordul de parteneriat, încheiat între judeţul Vâlcea prin Consiliul Judeţean
Vâlcea, comunele Drăgoeşti, Olanu, Galicea şi Budeşti prin Consiliile Locale ale Comunelor Drăgoeşti,
Olanu, Galicea şi Budeşti, pentru realizarea proiectului “Modernizare DJ 678 Limita Judeţul Olt –
Drăgoeşti - Casa Veche – Dragioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu - Ruda – Bârseşti –
Barza - Budeşti (DN7), judeţul Vâlcea“.
Art. 2 - Se aprobă Anexele nr. 1 – 4 care fac parte integrantă din Acordul de parteneriat prevăzut la art. 1.
Art. 3 - Se împuterniceşte domnul Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea,
să semneze Acordul de parteneriat prevăzut la art. 1.
Art. 4 - Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire
prevederile ei, Consiliilor Locale ale comunelor Drăgoeşti, Olanu, Galicea şi Budeşti şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) coroborate cu cele
ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 122 din 08 iunie 2017

NOTĂ: Anexele nr. 1-4 pot fi consultate 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 extraordinară din data de 8 iunie 2017, la care participă
un număr de 29 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Avândîn vedereExpunereademotivea Preşedintelui ConsiliuluiJudeţeanVâlcea,înregistrată subnr.7004/24.05.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.7005/24.05.2017;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3 alin.(3) din 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;
7

În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. l Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103/1999 privind însuşirea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
poziţia nr.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)”.
Art.II Pe data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.101/30.04.2015.
Art. llI Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre
Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Generale Economice în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura
publicarea acesteia pe site – ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.123 din 8 iunie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice
faza “Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 703G – Jiblea –
Sălătrucel – Berislăveşti – Robaia - Limită Jud.Argeş”, judeţul Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 08 iunie 2017, la care
participă un număr de 29 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.7468 din 06 iunie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.7469/06.06.2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit. ”f” şi art.126 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.44, alin.(1)
din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico - economică faza “Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de
investiţii „Modernizare DJ 703G – Jiblea – Sălătrucel – Berislăveşti – Robaia - Limită Jud.Argeş”, judeţul Vâlcea,
ai cărui indicatori tehnico - economici sunt prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, Direcţiei Tehnice, Primăriei Oraşului Călimăneşti, Primăriei Comunei Sălătrucel, precum şi
Primăriei Comunei Berislăveşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru,
0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 124 din 08 iunie 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 proiectului “Modernizare DJ 703 G Jiblea – Sălătrucel – Berislăveşti –
Robaia – limita jud. Argeş“ şi a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 08.06.2017, la care participă un
număr de 29 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub
nr. 7474 din 06.06.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr.
7475 06.062017 şi avizele comisiilor de specialitate.
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) litera “b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social
European şi Fondul de Coeziune 2014 – 2020, ale art. 5 alin.(4) şi art.6 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,
cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/ 2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, precum şi ale Ordonanţei de Guvern nr.
30/ 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile, ale
Ordonanţei de Guvern nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale
Hotărârilor Consiliului de Dezvoltare Regională nr. 1/ 23.02.2016 şi nr. 2/ 02.03.2016 pentru aprobarea listelor de
proiecte strategice – Faza 1 şi Faza 2, ce vor fi propuse spre finanţare prin POR 2014 – 20120, P.I. 6.1.;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă proiectul “Modernizare DJ 703 G Jiblea – Sălătrucel – Berislăveşti – Robaia –
limita jud. Argeş“, care se va depune spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR)
2014 - 2020, Axa prioritară 6. Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de
investiţie 6.1. Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la
infrastructura Ten-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apelul de proiecte 2.
Art. 2 – Se aprobă valoarea totală a proiectului “Modernizare DJ 703 G Jiblea – Sălătrucel –
Berislăveşti – Robaia – limita jud. Argeş“ în sumă de 84 298 609,31 lei (inclusiv TVA).
Art. 3 – Se aprobă contribuţia proprie în proiect a sumei de 1 685 972,19 lei, reprezentând 2% din
valoarea eligibilă a proiectului, respectiv cofinanţarea proiectului “Modernizare DJ 703 G Jiblea –
Sălătrucel – Berislăveşti – Robaia – limita jud. Argeş“.
Art. 4 – Sumele reprezentând cheltuieli conexe şi/sau eventualele depăşiri ale bugetului contractat,
ce pot apărea pe durata realizării proiectului ”Modernizare DJ 703 G Jiblea–Sălătrucel – Berislăveşti –
Robaia – limita jud. Argeş“, în vederea implementării în condiţii optime a acestuia, se vor asigura din
bugetul propriu al judeţului Vâlcea.
Art. 5 - Se aprobă toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art. 6 - Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanţă, întreţinere ale proiectului “Modernizare DJ
703 G Jiblea – Sălătrucel – Berislăveşti – Robaia – limita jud. Argeş“ pe întreaga perioadă de
durabilitate a acestuia se vor suporta de către UAT judeţul Vâlcea.
Art. 7 – Se împuterniceşte domnul Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea
să semneze toate actele incidente aprobării şi implementării proiectului, precum şi contractul de finanţare,
în numele UAT Judeţul Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea şi al partenerilor.
Art. 8 - 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, Consiliului
Local al oraşului Călimăneşti, Consiliilor Locale ale comunelor Berislăveşti şi Sălătrucel şi va asigura publicarea acesteia
pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), lit. a) şi ale art. 98 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu
un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 125 din 8 iunie 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Modernizare DJ 703
G Jiblea – Sălătrucel – Berislăveşti – Robaia – limita jud. Argeş“

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 08.06.2017, la care participă un
număr de 29 consilieri judeţeni din numărul total de 33 în funcţie.
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub
nr. 7476 din 06.06.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr.
7477 din 06.06.2017 şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi e) coroborat cu art. 91, alin. (5), lit. a), pct. 12 şi alin. (6),
lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de
Coeziune 2014 – 2020, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, ale Ordonanţei de Guvern nr. 30/ 2015 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile, ale Ordonanţei de Guvern nr. 43/
1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârilor Consiliului de Dezvoltare
Regională nr. 1/23.02.2016 şi nr. 2/02.03.2016 pentru aprobarea listelor de proiecte strategice – Faza 1 şi Faza 2, ce vor
fi propuse spre finanţare prin POR 2014 – 2020, P.I. 6.1, precum şi ale Ordinului nr. 3161/06.12.2016 pentru aprobarea
Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 –
Axa prioritară 6. Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţie 6.1. Stimularea
mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura Ten-T, inclusiv a nodurilor
multimodale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă Acordul de parteneriat, încheiat între judeţul Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea,
oraşul Călimăneşti prin Consiliul Local al oraşului Călimăneşti, comunele Berislăveşti şi Sălătrucel prin Consiliile
Locale ale Comunelor Berislăveşti şi Sălătrucel, pentru realizarea proiectului “Modernizare DJ 703 G Jiblea –
Sălătrucel – Berislăveşti – Robaia – limita jud. Argeş“, prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2 - Se aprobă Anexele nr. 1–3 care fac parte integrantă din Acordul de parteneriat prevăzut la art.1.
Art. 3 - Se împuterniceşte domnul Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea,
să semneze Acordul de parteneriat prevăzut la art. 1.
Art. 4 - Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcţiilor din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea pentru a aduce la îndeplinire prevederile ei, Consiliului
Local al oraşului Călimăneşti, Consiliilor Locale ale comunelor Berislăveşti şi Sălătrucel şi va asigura publicarea acesteia
pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) coroborate cu cele
ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 126 din 08 iunie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 66 din 12. 04. 2017,
cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 23 iunie 2017, la care
participă un număr de 28 consilieri judeţeni, din totalul de 33 în funcţie;
Avândîn vedereExpunereademotivea PreşedinteluiConsiliuluiJudeţeanVâlcea,înregistrată subnr.8222//23.06.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 8223/23.06.2017;
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În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. ”f” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1)
din Legea nr.276/2006 privind finanţele publice locale, 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.I Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.66 din 12. 04. 2017, privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice faza: Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Modernizare
DJ 678 A DN 64 (Tătărani) Brătia Vale – Cocoru – Dealu Mare – Predeşti – Corbii din Vale – Popeşti –
Ginerică – Limita Judeţ Argeş”, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu
anexa care face parte din prezenta hotărâre.
Art.II Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Direcţiei Tehnice, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 28 voturi pentru,
0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.127 din 23 iunie 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 rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea
şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea,
finanţate parţial sau integral din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 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.8247 din 21 iunie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.8248
din 21 iunie 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 şi ale art.19, alin.(2) şi art.58, lit.”a” din
Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. (1) 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 - 2.4.
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 Anexele nr.1, 2, 2.1 – 2.4, 3 şi 3a, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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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 19 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 13 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 128 din 30 iunie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind utilizarea unei sume din Excedentul bugetului local,
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2017 la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.
8309 din 22 iunie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr. 8310
din 22 iunie 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;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă utilizarea sumei totale de 28.124,00 lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare după cum urmează:
1.-8.330,00 lei - pentru achiziţionare dronă (o bucată);
2.-11.900,00 lei - pentru achiziţionare sistem de calcul (o bucată);
3.- 7.894,00 le i- pentru finanţarea costurilor necesare realizării serviciilor de proiectare la obiectivul “Lucrări
suplimentare pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale securitate la incendiu - Cc+Ci din cadrul proiectului “Consolidare
modernizare, extindere şi dotarea Centrului şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni - Judeţul Vâlcea”.
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
eişi vaasigurapublicareaacesteiapesite-ulConsiliuluiJudeţean Vâlceaşi în MonitorulOficialalJudeţuluiVâlcea.
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 19 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 13 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 129 din 30 iunie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea pe anul 2017
şi estimarea principalilor indicatori economico – financiari pe anii 2018- 2019

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2017, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri judeţeni în funcţie;
Avândîn vedere Expunereademotivea PreşedinteluiConsiliuluiJudeţean Vâlcea,înregistrată subnr.8331/23.06.2017;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.8332 din 23 iunie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.’’f’’ din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.59 din Legea bugetului de stat pe
anul 2017, nr.6/2017, ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin
direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Ordinului Minitrului
Finanţelor Publice nr.20/2016, privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi
a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi
Poduri Vâlcea pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.71 din 27 aprilie 2017, cu
modificările şi completările ulterioare şi estimarea principalilor indicatori economico – finaciari pe anii 2018 – 2019,
potrivit anexelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 şi nr.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, Cosiliului de
administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, precum şi şefului Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 lit.”a” alin.(2) 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.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.130 din 30 iunie 2017

NOTĂ: Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 şi nr.5 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte,
secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea punctului 1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.114 din
30 decembrie 2016, privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în baza cărora se
evalueză în lei, arenda exprimată în natură, pentru anul 2017

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2017, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri judeţeni în funcţie;
Avândîn vedereExpunereademotivea PreşedinteluiConsiliuluiJudeţeanVâlcea,înregistrată subnr.8.206/21.06.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub
nr.8.207din 21 iunie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură Judeţeană
Vâlcea nr. 4158 din 16 iunie 2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 8041/16.06.2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin(1), lit.”f” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.83, alin.(1) şi art.84, alin.(5)
din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, 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.I Punctul 1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.114 din 30 decembrie 2016, privind
stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în baza cărora se evalueză în lei, arenda exprimată în natură,
pentru anul 2017, se modifică în sensul diminuării preţului grâului de la 0,95 lei/kg la 0,65 lei/kg.
Art.II Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Economice, Direcţiei pentru Agricultura Judeţeană Vâlcea, precum şi Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45, alin.(2), lit.’’c’’ coroborate cu
cele ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 131 din 30 iunie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2017, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Avândîn vedereExpunereademotivea PreşedinteluiConsiliuluiJudeţeanVâlcea,înregistrată lanr.8238/21.06.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat
sub nr.8239 din 21 iunie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
Văzând adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea nr. 13327 din 25 mai 2017, înregistrată la
Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.7084 din 26 mai 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.169, alin.(3), lit.a). din Legea
privind reforma în domeniul sănătăţii, nr. 95/2016, 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 (1) Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, prevăzut în Anexa nr.2 la
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.62 din 31.03. 2017, se modifică potrivit Anexei nr.1.
(2) Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea pentru personalul plătit de la Bugetul de
stat, prevăzut în Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.62 din 31.03.2017, se modifică
potrivit Anexei nr.2.
Art.II Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte din prezenta hotărâre.
Art.III Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Administraţie Locală, Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, precum şi
Spitalului de Urgenţă 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.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 132 din 30 iunie 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 declanşării procedurii de expropriere a imobilelor – terenuri proprietate privată situate pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică de interes judeţean ”Modernizare DJ 678,
Limită Judeţul Olt – Drăgoeşti – Casa Veche – Drăgioiu – Galicea – Brătia – Cremenari – Bercioiu –
Ruda – Bârseşti – Barza – Budeşti (DN7), judeţul Vâlcea„

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2017, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri judeţeni în funcţie;
Avândîn vedereExpunereademotivea PreşedinteluiConsiliuluiJudeţeanVâlcea,înregistrată subnr.8288/22.06.2017;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr.8289 din 22 iunie
2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(3), art.91 alin.(1) lit.’’f’’ şi art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.2 alin.(1) lit.”a„ şi art.5 alin.(1) din Legea nr.255/2010,
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu
modificările şi completările ulterioare şi cele ale art.4 alin.(1), alin.(2) şi următoarele din Anexa la Normele metodologice de aplicare
a Legiinr.255/2010,aprobateprinHotărâreaGuvernuluinr.53/2011,cumodificărileşi completărileulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiţii ”Modernizare DJ 678, Limită Judeţul Olt –
Drăgoeşti – Casa Veche – Drăgioiu – Galicea – Brătia – Cremenari – Bercioiu – Ruda – Bârseşti – Barza –
Budeşti (DN7), judeţul Vâlcea„ potrivit anexelor nr.1.1, nr.1.2, nr.1.3, nr.1.4, nr.1.5 şi nr.1.6.
Art.2 Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor – terenuri proprietate privată –
cuprinse în coridorul de expropriere pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare DJ 678, Limită Judeţul
Olt – Drăgoeşti – Casa Veche – Drăgioiu – Galicea – Brătia – Cremenari – Bercioiu – Ruda – Bârseşti –
Barza – Budeşti (DN7), judeţul Vâlcea„ conform anexelor nr.2.1, nr.2.2, nr.2.3, nr.2.4 şi nr.2.5.
Art.3 (1) Se aprobă lista proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale ale căror imobile - terenuri proprietate
privată – sunt afectate de coridorul de expropriere, a sumelor individuale, aferente despăgubirilor, precum şi a Raportului
de evaluare imobiliară nr.1705291 din 29 mai 2017, înregistrat la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.8131 din 20 iunie
2017, întocmit de expertul evaluator, Iulian – Cosmin Andronoiu, prevăzute în anexa nr.3.
(2) Despăgubirile individuale privind exproprierea imobilelor - terenuri proprietate privată – se suportă
din surse proprii ale bugetului Judeţului Vâlcea şi sumele aferente acestora se vor vira în termen de 30 de
zile de la data adoptării prezentei hotărâri, într-un cont deschis pe numele expropriatorului – Judeţul
Vâlcea – la dispoziţia proprietarilor din lista menţionată la alin.(1).
Art.4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea să desemneze membrii comisiei pentru
verificarea dreptului de proprietate şi a constatării acceptării, după caz, neacceptării cuantumului despăgubirilor
de către proprietarii, prevăzuţi la art.3 alin.(1), prin dispoziţie şi să semneze dispoziţiile de expropriere.
Art.5 Se aprobă, după efectuarea procedurii de expropriere, înscrierea în Cartea Funciară, pentru
Judeţul Vâlcea, a terenurilor cuprinse în coridorul de expropriere pentru obiectivul de
investiţii ”Modernizare DJ 678, Limită Judeţul Olt - Drăgoeşti - Casa Veche - Drăgioiu - Galicea - Brătia Cremenari - Bercioiu - Ruda - Bârseşti - Barza - Budeşti (DN7), judeţul Vâlcea.
Art.6 Anexele nr.1.1, nr.1.2, nr.1.3, nr.1.4, nr.1.5, nr.1.6., nr.2.1, nr.2.2, nr.2.3, nr.2.4, nr.2.5. şi nr.3
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre,
structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor
ei, va asigura afişarea actului administrativ la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea şi publicarea acestuia 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.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 133 din 30 iunie 2017

Notă: Anexele nr.1.1, nr.1.2, nr.1.3, nr.1.4, nr.1.5, nr.1.6., nr.2.1, nr.2.2, nr.2.3, nr.2.4, nr.2.5. şi nr.3 pot fi consultate pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu, pentru efectuarea transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul – ”Negruleşti – Pietrarii de Sus – Bârlogu –
Govora Sat – Ocnele Mari - S.C. Desleeclama Solutions S.R.L. Budeşti ”,
operatorului de transport rutier, S.C. Amal Tour S.R.L.

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de_30 iunie 2017, la care participă un
număr 32 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr. 7811 din 12 iunie 2017;
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Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.
7812 din 12 iunie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C.Amal - Tour S.R.L., emis de
Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.7041/7042/R din 09.06.2017;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit. ’’d’’ şi alin.(5) lit. ’’a’’ pct.14 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale
art.5 şi art.17 alin.(1) lit.’’p’’ din Legea serviciilor de transport public local, nr.92/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, cu cele ale art.31 alin.(1) ind.1 - art.35 din Normele de aplicare ale Legii nr.92/2007,
aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.353/2007, cu modificările şi
completările ulterioare şi cu cele ale Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale pe traseul ”Negruleşti – Pietrarii de Sus – Bârlogu – Govora Sat – Ocnele Mari S.C. Desleeclama Solutions S.R.L. Budeşti”, operatorului de transport rutier, S.C. Amal Tour S.R.L.
pentru autovehiculul VL – 14 – AML şi autovehiculul rezervă VL – 15 - AML, de la data aprobării hotărârii
consiliului judeţean până la data de 12.05.2018.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzută la art.1, potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, operatorului de transport rutier S.C. Amal Tour S.R.L. şi Autorităţii Rutiere Române
A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 134 din 30 iunie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind atribuirea licenţei de traseu, pentru efectuarea transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul – ”Ioneşti – Băbeni – Stupărei – Căzăneşti – S.C.
Desleeclama Solutions S.R.L. Budeşti ”, operatorului de transport rutier S.C. Amal Tour S.R.L.

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2017, la care participă un
număr 32 consilieri judeţeni, din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub
nr. 7813 din 12 iunie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.
7814 din 12 iunie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând Avizul favorabil, privind cererea operatorului de transport rutier S.C.Amal - Tour S.R.L., emis
de Autoritatea Rutieră Română A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, prin adresa nr.7041/7042/R din
09.06.2017;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit. ’’d’’ şi alin.(5) lit. ’’a’’ pct.14 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.5 şi art.17 alin.(1) lit.’’p’’ din
Legea serviciilor de transport public local, nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art.31 alin.(1)
ind.1 - art.35 din Normele de aplicare ale Legii nr.92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei
Administrative nr.353/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Regulamentului pentru efectuarea
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Vâlcea, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.3 din 31 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se atribuie licenţa de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale pe traseul ”Ioneşti – Băbeni – Stupărei – Căzăneşti – S.C. Desleeclama Solutions S.R.L. Budeşti”, operatorului
de transport rutier, S.C. Amal Tour S.R.L.pentru autovehiculul VL – 18 – AML şi autovehiculul rezervă VL – 15 - AML, de
la data aprobării hotărârii consiliului judeţean până la data de 12.05.2018.
Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al licenţei de traseu prevăzută la art.1, potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, operatorului de transport rutier S.C. Amal Tour S.R.L. şi Autorităţii Rutiere Române
A.R.R. – Agenţia Teritorială Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 135 din 30 iunie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
PRIVIND: declararea de interes public judeţean a unor bunuri imobile şi mobile
aparţinând staţiei de sortare Râureni, Municipiul Râmnicu Vâlcea, realizată prin proiectul
„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Vâlcea”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017, 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.
8268 din 21.06.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe
înregistrat la nr. 8269 din 21.06.2017, 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 privind aprobarea Documentului
de Poziţie privind implementarea şi asigurarea sustenabilităţii proiectului ,,Sistem de management
integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea";

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 182/26.07.2011 privind
transmiterea în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea a terenului în suprafaţă de 5.000 mp pentru
construirea obiectivului de “Staţie de sortare a deşeurilor” aferent proiectului ,,Sistem de management
integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea";

Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7582/7.06.2017;

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 290/13.06.2017 de admitere a recepţiei
la terminarea lucrărilor,
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se declară de interes public judeţean şi se includ în domeniul public al judeţului Vâlcea
bunurile imobile şi mobile aferente obiectivului de investiţii ,,Staţie de sortare Râureni”, rezultat din
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implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Vâlcea”,
prin finalizarea contractului ,,Construirea staţiilor de sortare în Brezoi şi Râureni (proiectare şi
execuţie)”.
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. (3) coroborate cu cele ale
art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul Popescu Victor George nu a
participat la vot.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 136 din 30.06.2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
PRIVIND: declararea de interes public judeţean a unor bunuri imobile şi mobile
aparţinând staţiei de sortare Brezoi, realizată prin proiectul
„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Vâlcea”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017, 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.
8270 din 21.06.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe
înregistrat la nr. 8271din 21.06.2017, 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 privind aprobarea Documentului
de Poziţie privind implementarea şi asigurarea sustenabilităţii proiectului ,,Sistem de management
integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea";

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Brezoi nr. 36/31.03.2011 privind darea în administrarea
Consiliului Judeţean Vâlcea a terenului în suprafaţă de 10.000 mp pentru construirea obiectivului “Staţie
de sortare a deşeurilor” aferent proiectului ,,Sistem de management integrat al deşeurilor solide în
judeţul Vâlcea";

Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7583/7.06.2017;

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 289/13.06.2017 de admitere a recepţiei
la terminarea lucrărilor,
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se declară de interes public judeţean şi se includ în domeniul public al judeţului Vâlcea
bunurile imobile şi mobile aferente obiectivului de investiţii ,,Staţie de sortare Brezoi”, rezultat din
implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Vâlcea”,
prin finalizarea contractului ,,Construirea staţiilor de sortare în Brezoi şi Râureni (proiectare şi
execuţie)”.
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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. (3) coroborate cu cele ale
art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul Popescu Victor George nu a
participat la vot.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 137 din 30.06.2017

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 Staţiei de sortare Râureni către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităţilor din judeţul Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017, 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.
8.311/ 22.06.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr.
8.312/ 22.06.2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând seama de adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a
Localităţilor din judeţul Vâlcea nr. 175/27.06.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea cu nr. 8.622/
28.06.2017;
În conformitate cu prevederile:
a) art. 867 şi 868 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. a) şi 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. (3) lit. e) şi ale art. 7 alin. (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/
2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) art. 5 alin. (1) lit. o), ale art. 17 alin. (3) lit. e) şi ale art. 23 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităţilor din judeţul Vâlcea, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 117/ 29.10.2010 privind asocierea Judeţului Vâlcea cu localităţi
din judeţ, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a
localităţilor din judeţul Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare;
f) Documentului 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. 91/ 3.06.2013 privind aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a
documentelor suport pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”;
h) 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;
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 Staţiei de sortare Râureni, realizată prin proiectul
„Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”, către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităţilor din judeţul Vâlcea.
(2) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităţilor din judeţul
Vâlcea, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale implicate, deleagă operarea Staţiei de
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sortare Râureni, conform prevederilor Documentului de Poziţie.
(3) Datele de identificare a bunurilor care vor fi date în administrarea Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităţilor din judeţul Vâlcea sunt prevăzute în Anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităţilor
din judeţul Vâlcea foloseşte bunurile date în administrare, în următoarele condiţii:
a) asigură exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi de permanenţă a bunurilor care fac
obiectul dării în administrare;
b) respectă condiţiile impuse de natura bunurilor;
c) efectuează la timp lucrările de întreţinere şi reparaţii, în conformitate cu documentaţia tehnică
aferentă bunurilor;
d) despăgubeşte proprietarul, potrivit legii, pentru pagubele pricinuite ca urmare a întreţinerii
necorespunzătoare a bunurilor predate;
e) asigură personal calificat pentru operarea şi utilizarea bunurilor predate;
f) asigură permanent instruirea personalului care va utiliza bunurile;
g) monitorizează factorii de mediu;
h) suportă cheltuielile ocazionate cu paza, întreţinerea, consumabilele, serviciile de asigurare a
bunurilor şi reparaţiile, precum şi alte cheltuieli materiale.
(2) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească şi să dispună de bunuri în
condiţiile actului de transmitere în administrare.
Art. 3. (1) - Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică/ privată
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) administratorul renunţă la bunurile date în administrare;
d) în cazul în care interesul naţional sau local o impune;
e) alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor
reglementate de lege.
(2) La data încetării folosirii bunurilor, administratorul este obligat să le restituie în deplină
proprietate, libere de orice sarcini, precum şi toate documentaţiile tehnice referitoare la acestea.
Administratorul este răspunzător de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute
în prezentul act de transmitere.
Art. 4. Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine titularului dreptului de proprietate.
Art. 5. (1) Preluarea şi transmiterea bunurilor se face prin protocol, încheiat între Consiliul
Judeţean Vâlcea şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităţilor
din judeţul Vâlcea, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. h), pe o perioadă de 4 luni de la data adoptării
hotărârii, paza obiectivului menţionat la art. 1 se va asigura de către Consiliul Judeţean Vâlcea prin
Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr. 29 din 27 februarie 2017, privind aprobarea unor măsuri de funcţionare a Serviciului Public
Judeţean de Pază Vâlcea.
(3) Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 29 din 27 februarie 2017, privind aprobarea
unor măsuri de funcţionare a Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea se modifică în sensul reducerii
numărului de posturi de la poziţia 7 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea cu 5
posturi, rămânând 16 posturi şi introducerii unui nou punct 10 - Staţia de sortare Râureni - 5 posturi.
Art. 6. - Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităţilor din judeţul Vâlcea, Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Serviciului Public Judeţean de Pază 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. 98 coroborate cu cele ale art. 45
alin (3) 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 domnii consilieri judeţeni Victor-George
Popescu şi Nicu Spiridon nu au participat la vot.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 138 din 30.06.2017

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 darea în administrare a Staţiei de sortare Brezoi către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităţilor din judeţul Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017, la care participă un
număr de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Avândîn vedere Expunereademotivea PreşedinteluiConsiliuluiJudeţeanVâlceaînregistrată cunr.8.313/22.06.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe nr.
8.314/ 22.06.2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând seama de adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din
judeţul Vâlcea nr. 175/ 27.06.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea cu nr. 8.622/ 28.06.2017;
În conformitate cu prevederile:
i) art. 867 şi 868 din Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
j) 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;
k) art. 1 alin. (2) lit. e), alin. (3), alin. (4) lit. j), ale art. 2 lit. a) şi 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;
l) art. 2 alin. (3) lit. e) şi ale art. 7 alin. (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/
2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
m) art. 5 alin. (1) lit. o), ale art. 17 alin. (3) lit. e) şi ale art. 23 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităţilor din judeţul Vâlcea, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 117/ 29.10.2010 privind asocierea Judeţului Vâlcea cu localităţi
din judeţ, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a
localităţilor din judeţul Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare;
n) Documentului 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;
o) Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 91/ 3.06.2013 privind aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a
documentelor suport pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”;
p) 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;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 7. - (1) Se aprobă darea în administrare a Staţiei de sortare Brezoi, realizată prin proiectul
„Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”, către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităţilor din judeţul Vâlcea.
(4) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităţilor din judeţul
Vâlcea, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale implicate, deleagă operarea Staţiei de
sortare Brezoi, conform prevederilor Documentului de Poziţie.
(5) Datele de identificare a bunurilor care vor fi date în administrarea Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităţilor din judeţul Vâlcea sunt prevăzute în Anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8. (1) - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităţilor
din judeţul Vâlcea foloseşte bunurile date în administrare, în următoarele condiţii:
i) asigură exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi de permanenţă a bunurilor care fac
obiectul dării în administrare;
j) respectă condiţiile impuse de natura bunurilor;
k) efectuează la timp lucrările de întreţinere şi reparaţii, în conformitate cu documentaţia tehnică
aferentă bunurilor;
l) despăgubeşte proprietarul, potrivit legii, pentru pagubele pricinuite ca urmare a întreţinerii
necorespunzătoare a bunurilor predate;
m) asigură personal calificat pentru operarea şi utilizarea bunurilor predate;
n) asigură permanent instruirea personalului care va utiliza bunurile;
o) monitorizează factorii de mediu;
p) suportă cheltuielile ocazionate cu paza, întreţinerea, consumabilele, serviciile de asigurare a
bunurilor şi reparaţiile, precum şi alte cheltuieli materiale.
(3) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească şi să dispună de bunuri în
condiţiile actului de transmitere în administrare.
Art. 9. (1) - Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică/ privată
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sau prin actul de revocare care poate fi adoptat de Consiliul Judeţean Vâlcea, în următoarele situaţii:
f) titularul dreptului de administrare nu respectă una din condiţiile impuse prin actul de transmitere;
g) bunurile date în administrare dispar dintr-o cauză de forţă majoră;
h) administratorul renunţă la bunurile date în administrare;
i) în cazul în care interesul naţional sau local o impune;
j) alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor
reglementate de lege.
(3) La data încetării folosirii bunurilor, administratorul este obligat să le restituie în deplină proprietate, libere
de orice sarcini, precum şi toate documentaţiile tehnice referitoare la acestea. Administratorul este răspunzător de
eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act de transmitere.
Art. 10. Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine titularului dreptului de proprietate.
Art. 11. (1) Preluarea şi transmiterea bunurilor se face prin protocol, încheiat între Consiliul
Judeţean Vâlcea şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităţilor
din judeţul Vâlcea, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. h), pe o perioadă de 4 luni de la data adoptării hotărârii,
paza obiectivului menţionat la art. 1 se va asigura de către Consiliul Judeţean Vâlcea prin Serviciul Public
Judeţean de Pază Vâlcea, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 29 din 27 februarie
2017, privind aprobarea unor măsuri de funcţionare a Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea.
(3) Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 29 din 27 februarie 2017, privind
aprobarea unor măsuri de funcţionare a Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea se modifică în sensul
introducerii unui nou punct 11 - Staţia de sortare Brezoi - 5 posturi.
Art. 12. - Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta
hotărâre Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităţilor din judeţul
Vâlcea, Serviciului Public Judeţean de Pază 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. 98 coroborate cu cele ale art. 45
alin (3) 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 domnii consilieri judeţeni Victor-George
Popescu şi Nicu Spiridon nu au participat la vot.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 139 din 30.06.2017

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 documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici, 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 – Etapa II”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017, 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. 8402/ 23.06.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe,
înregistrat sub nr. 8403/23.06.2017 precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) literele “a” şi “b” şi cele ale alin.(3), litera ”f” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
prevederile art. 8, alin. (1) şi (3), lit. “a” din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
republicată, precum şi cele ale art. 44, alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere:
• Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 7 din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare
2014-2020,
• Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 156/30.11.2009 de aprobare a Master-Planului privind
reabilitarea sistemului de încălzire centralizată din Municipiul Râmnicu Vâlcea,
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• Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 367/14.12.2010 de aprobare a
investiţiilor complementare proiectului finanţat prin axa prioritară 3 a Programului Operaţional Sectorial de
Mediu
• Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.12/27.01.2011 de aprobare a indicatorilor de performanţă ai
Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) din cadrul S.C. CET Govora S.A. Râmnicu
Vâlcea şi a Planului de acţiune privind implementarea indicatorilor de performanţă pentru SACET;
• Avizul nr. 1/22.06.2017 al Consiliului Tehnico-Economic al operatorului S.C. CET Govora S.A.
privind documentaţia tehnico-economică, 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 – Etapa II”;
• Avizul nr. 6/22.06.2016 al Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului Judeţean Vâlcea privind
documentaţia tehnico-economică, 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 – Etapa II”;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza Studiu de fezabilitate şi indicatorii
tehnico-economici, prezentaţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 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 – Etapa II”.
Art. 2 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta
hotărâre direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Consiliului Local al
Municipiului Râmnicu Vâlcea, precum şi Societatea CET GOVORA S.A. – Rm. 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 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 140 din 30.06.2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Convenţiei de colaborare pentru implementarea proiectului „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 – Etapa II”

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017, 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. 8400/23.06.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Programe şi Relaţii Externe,
înregistrat sub nr. 8401/23.06.2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) literele “a”, “b” şi “e”, alin. (6), literele ”a” şi ”c”, cele ale art.14 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 8, alin. (1)
şi (3), lit. “a” din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, precum şi cele ale art. 44,
alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere:

Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 7 din cadrul Programul Operaţional Infrastructură
Mare 2014-2020,

Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 156/30.11.2009 de aprobare a Master-Planului
privind reabilitarea sistemului de încălzire centralizată din Municipiul Râmnicu Vâlcea,

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 367/14.12.2010 de aprobare a
investiţiilor complementare proiectului finanţat prin axa prioritară 3 a Programului Operaţional Sectorial de Mediu
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Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.12/27.01.2011 de aprobare a indicatorilor de performanţă ai
Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) din cadrul S.C. CET Govora S.A. Râmnicu
Vâlcea şi a Planului de acţiune privind implementarea indicatorilor de performanţă pentru SACET;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă Convenţia de colaborare privind implementarea proiectului „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 – Etapa II”,
prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta
hotărâre direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, Consiliului Local al
Municipiului Râmnicu Vâlcea, precum şi Societatea CET GOVORA S.A. – Rm. 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 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 141 din 30.06. 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 Planului de Acţiune Antidrog Local 2017-2020
pentru implementarea Strategiei Antidrog a Judeţului Vâlcea 2014-2020

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 30 iunie 2017, la care participă un număr
de 32 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la
nr.8213 din 21 iunie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat
la nr.8214 din 21 iunie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Piteşti - Centrul de
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Vâlcea, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub
nr.8054/16.06.2017, prin care acesta a transmis Planul de Acţiune 2017-2020 pentru implementarea
Strategiei Judeţene Antidrog 2014-2020;
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. ”f” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii privind prevenirea şi
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri nr. 143/2000, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale
antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei
naţionale antidrog 2013-2020, ale Hotărârii Guvernului nr.461/11.05.2011 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Hotărârii
Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 76 din 23 iunie 2014, prin care a fost aprobată Strategia Antidrog a
Judeţului Vâlcea 2014-2020 şi Planul de acţiune în perioada 2014-2016, pentru implementarea acesteia;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă Planul de Acţiune Antidrog Local 2017-2020 pentru implementarea Strategiei
Antidrog a Judeţului Vâlcea 2014 - 2020, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre,
Direcţiei Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice, Instituţiei Prefectului-Judeţul
Vâlcea, Agenţiei Naţionale Antidrog, Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog
Piteşti-Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 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 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,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 142 din 30 iunie 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 convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
extraordinară în data de 8 iunie 2017, ora 1000

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(2) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE:
Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă extraordinară, în data de 8 iunie 2017, ora 1000,
care se va desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei,
urmărind pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 275 din 06.06.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind emiterea unui certificat de urbanism

Constatin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 7638 din
08.06.2017, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism ;
În conformitate cu prevederile art. 4 , lit.a), punctul 1. şi 2. şi art. 6 din Legea nr. 50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările ulterioare, emit următoarea:
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DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 279 din 09 iunie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei DRIGĂ ELENA-LUIZA în VÎLCU

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6014 din
08.05.2017, prin care se propune admiterea cererii doamnei Drigă Elena-Luiza, de schimbare, pe cale administrativă, a
numelui său de familie din Drigă în Vîlcu, motivând că doreşte să poarte numele de familie al mamei sale;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(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 Drigă Elena-Luiza, domiciliată în XXXX, comuna Oteşani, judeţul
Vâlcea, tată Petre şi mamă Marioara-Lidia, născută în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, la data de XXXX,
CNPXXXX, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Drigă în Vîlcu, urmând să poarte în
viitor numele de familie VÎLCU şi prenumele ELENA- LUIZA.
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
Oteşani, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 280 din 09.06.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei BABOIU ELENA-LAURA în HANGIU

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr. 6015 din 08.05.2017, prin
care se propune admiterea cererii doamnei Baboiu Elena-Laura, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de familie
dinBaboiuîn Hangiu,motivândcă doreştesă revină lanumeledefamiliepurtatînaintedecăsătorie;
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;
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În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”m” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea
şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6),
lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Baboiu Elena-Laura, domiciliată în XXXX, comuna Vaideeni,
judeţul Vâlcea, tată Constantin şi mamă Elena, născută în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, la data de XXXX,
CNP XXXX, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Baboiu în Hangiu, urmând să
poarte în viitor numele de familie HANGIU şi prenumele ELENA- LAURA.
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
Vaideeni, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi va elibera un exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 281din 09.06.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei MATEIESCU ELENA-MIOARA în BARBU

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6017 din 18.05.2017, prin
care se propune admiterea cererii doamnei Mateiescu Elena-Mioara, de schimbare, pe cale administrativă, a numelui său de
familiedinMateiescuîn Barbu,motivândcă doreştesă poarteacelaşi nume defamiliecucelalsoţului şi alcopilului;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2), lit.”h” din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea şi
schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1) lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6),
lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Mateiescu Elena-Mioara, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea,
XXXX, judeţul Vâlcea, tată Constantin şi mamă Maria, născută în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, la data de XXXX,
CNP XXXX, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Mateiescu în Barbu, urmând să poarte în
viitor numele de familie BARBU şi prenumele ELENA- MIOARA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie Primăriei
Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi va elibera un
exemplar al prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 282 din 09.06.2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al doamnei CIOCA ŞTEFANIA-ANDREEA în BOGDAN

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6020 din
29.05.2017, prin care se propune admiterea cererii doamnei Cioca Ştefania-Andreea, de schimbare, pe cale
administrativă, a numelui său de familie din Cioca în Bogdan, motivând că doreşte să revină la numele de familie
dobândit la naştere, din respect şi recunoştinţă pentru părinţi şi bunici;
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 Cioca Ştefania-Andreea, domiciliată în oraşul Băbeni, XXXX judeţul
Vâlcea, tată Ştefan şi mamă Valerica, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de XXXX,
CNP XXXX, şi se schimbă numele acesteia, pe cale administrativă, din Cioca în Bogdan, urmând să poarte în
viitor numele de familie BOGDAN şi prenumele ŞTEFANIA - ANDREEA.
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
Oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitanta şi îi va elibera un exemplar al
prezentei dispoziţii.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 283 din12.06.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului LABĂ în MATEI şi a prenumelui din ILIUŢĂ-FLORIN în FLORIN

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6018 din
18.05.2017, prin care se propune admiterea cererii domnului Labă Iliuţă-Florin de schimbare, pe cale administrativă, a
numelui de familie Labă în Matei şi, respectiv, a prenumelui din Iliuţă-Florin în Florin, motivând că, actualul nume de
familie are un „subînţeles ridicol şi indecent”, iar în societate este cunoscut cu prenumele de Florin;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui şi prenumelui, împotriva acesteia nefiind
formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) lit. ’’a’’ şi lit. ’’d’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003,
privind dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele
ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
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D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie şi a prenumelui
domnului Labă Iliuţă-Florin, domiciliat în XXXXX, comuna Alunu, judeţul Vâlcea, tată Aurel-Dacian şi
mamă Iuliana, născut în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, la data de XXXXX, C.N.P.XXXXX, şi se schimbă
numele şi prenumele acestuia, pe cale administrativă, din Labă în Matei şi, respectiv, din Iliuţă-Florin în
Florin, urmând să poarte în viitor numele de familie MATEI şi prenumele FLORIN.
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 Alunu, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitantul şi îi va elibera un
exemplar al prezentei dispoziţii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 284 din12.06.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al
minorei STOIAN MARIA-ROSALINDA în CIORNEI

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6019
din 29.05.2017, privind cererea domnului Ciornei Cristiano-Ştefi, care solicită schimbarea numelui de
familie al fiicei sale minore, din Stoian în Ciornei, motivând că doreşte ca minora să poarte un nume de
familie comun cu al său;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui, împotriva acesteia nefiind formulată opoziţie în
termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit. ’’m’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind dobândirea
şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările
ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6),
lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorei Stoian
Maria-Rosalinda, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, XXXXX, judeţul Vâlcea, tată Cristiano-Ştefi şi
mamă Ştefania-Cristina, născută în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la data de XXXXX,
C.N.P.XXXXX şi se schimbă numele de familie al acesteia, pe cale administrativă, din Stoian în Ciornei,
urmând să poarte în viitor numele de familie CIORNEI şi prenumele MARIA-ROSALINDA.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie
Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, care va încunoştinţa de îndată solicitantul şi îi va
elibera 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. 287 din 13.06.2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie
al domnului MICLESCU în DAVID şi a prenumelui din ELVIS în ANDREI

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6016
din 18.05.2017, prin care se propune admiterea cererii domnului Miclescu Elvis de schimbare, pe cale
administrativă, a numelui de familie Miclescu în David şi, respectiv, a prenumelui din Elvis în Andrei,
motivând că, actualul nume de familie, ales în mod aleatoriu, este asociat cu etnia romă, producând
ilaritate, iar în societate este cunoscut cu prenumele de Andrei;
Constată întemeiată cererea de schimbare a numelui şi prenumelui, împotriva acesteia nefiind
formulată opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) lit. ’’m’’ din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind
dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi cele
ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie şi a prenumelui
domnului Miclescu Elvis, domiciliat în XXXX, comuna Alunu, judeţul Vâlcea, tată Petre şi mamă Nineta,
născut în comuna Sineşti, judeţul Vâlcea, la data de XXXX, C.N.P.XXXX, şi se schimbă numele şi
prenumele acestuia, pe cale administrativă, din Miclescu în David şi, respectiv, din Elvis în Andrei, urmând
să poarte în viitor numele de familie DAVID şi prenumele ANDREI.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie
Primăriei Comunei Alunu, 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. 288 din 13.06.2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind schimbarea, pe cale administrativă,
a prenumelui doamnei DRĂGHICI FLOAREA în FLORIANA-MARIA

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, înregistrat la nr.6021 din
30.05.2017, prin care se propune admiterea cererii doamnei Drăghici Floarea, de schimbare a prenumelui, pe
cale administrativă, din Floarea în Floriana-Maria, motivând că este cunoscută în societate sub acest prenume;
Constată întemeiată cererea de schimbare a prenumelui, împotriva acesteia nefiind formulată
opoziţie în termenul prevăzut de art.11 din acelaşi act normativ;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2), lit. "m" din Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, privind
dobândirea şi schimbarea, pe cale administrativă, a numelor sau prenumelor persoanelor fizice, cu
modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 91 alin.(1), lit."d" şi alin. (5), lit."a", pct.11, precum şi
cele ale art.104 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6), lit."b" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
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D I S P O Z I Ţ I E:
Art.1: Se admite cererea doamnei Drăghici Floarea, domiciliată în XXXX, comuna Alunu, judeţul
Vâlcea, tată Aurel şi mamă Antonica, născută în comuna Sineşti, judeţul Vâlcea, la data de XXXXX, C.N.P.
XXXXX şi se schimbă prenumele acesteia, pe cale administrativă, din Floarea în Floriana-Maria, urmând
să poarte în viitor numele de familie DRĂGHICI şi prenumele FLORIANA-MARIA.
Art.2: Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art.3: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea va comunica prezenta dispoziţie
Primăriei Comunei Alunu, 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. 291 din 14.06.2017
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. 7976 din
15.06.2017, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism ;
În conformitate cu prevederile art. 4 , lit.a), punctul 1 şi art. 6 din Legea nr. 50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările ulterioare, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 294 din 16 iunie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă
extraordinară în data de 23 iunie 2017, ora 930

Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(2) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE:
Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă extraordinară, în data de 23 iunie 2017, ora
930, care se va desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
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Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei,
urmărind pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 306 din 21.06.2017
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. 8251 din
21.06.2017, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 4, lit.a), punctul 1 şi art. 6 din Legea nr. 50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările ulterioare, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 307 din 21 iunie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară,
în data de 30 iunie 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 30 iunie 2017, ora 1000, care
se va desfăşura în sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala “Mircea cel Bătrân”, situată la etajul I.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenţa dispoziţie.
Art.3. Secretarul Judeţului Vâlcea va lua măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei,
urmărind pregătirea materialelor care vor fi supuse dezbaterii.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela Calianu

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 309 din 23.06.2017
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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.8543 din
27.06.2017, prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 4, lit.a) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările ulterioare, emit următoarea:
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie
Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 315 din 27iunie 2017

ANEXE
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la dispoziţia nr. 275 din 06.06.2017
ORDINEA DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 8 iunie 2017, ora 1000

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice faza : studiul de fezabilitate pentru obiectivul
de investiț ii ,,Modernizare DJ 678 limită județ ul Olt – Drăgoești - Casa Veche - Drăgioiu - Galicea - Bratia - Cremenari
- Bercioiu - Ruda - Bârseşti -Barza - Budeşti (DN7), judeţul Vâlcea”.
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizare DJ 678 limita județ ul Olt – Drăgoești - Casa Veche –
Drăgioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu - Ruda – Bârsești – Barza - Budești (DN7), județ ul Vâlcea“ și a
cheltuielilor legate de proiect.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Modernizare DJ 678
limita județ ul Olt – Drăgoești - Casa Veche – Drăgioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu - Ruda – Bârsești –
Barza - Budești (DN7), județ ul Vâlcea“ .
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 și completările ulterioare.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice faza : studiul de fezabilitate pentru obiectivul
de investiț ii “Modernizare DJ 703 G Jiblea – Sălătrucel – Berislăvești – Robaia – limita judeţul Argeș“, judeţul Vâlcea.
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizare DJ 703 G Jiblea – Sălătrucel – Berislăvești – Robaia –
limita judeţul Argeș“ și a cheltuielilor legate de proiect.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Modernizare DJ 703 G
Jiblea – Sălătrucel – Berislăvești – Robaia – limita judeţul Argeș“.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

33

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziț ia nr. 279 din 9.06.2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din __ interval: 84 – 84
Nr. Solicitant
crt.
1

2

84 Consiliul
Județ ea
n Vâlcea
prin
Constant
in
Rădules
cu

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

3

4

Râmnicu
Vâlcea,
Județ ul
Vâlcea, Str.
General
Praporgescu,
Nr. 1

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

,, Modernizare DJ Comuna
678 Limita Jud.
Budești
Olt - Drăgoești Casa Veche Drăgioiu –
Galicea – Bratia Cremenari Bercioiu - Ruda Bârsești Barza- Budești
( DN 7 ) ”
Prezentul
certificat de
urbanism este
însoț it de
anexele nr. 1- 4

6
24 luni

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
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7
Protecț ia mediului; - alimentare
cu apă; - canalizare; - alimentare
cu energie electrică; - telefonizare;
- Acord Inspectoratul Județ ean în
Construcț ii Vâlcea ;
- Aviz Sistemul de Gospodărire a
Apelor Vâlcea;
- Avize Administratori drumuri :
naț ionale, județ ene, comunale;
- Aviz Inspectoratul de Poliț ie al
Județ ului Vâlcea- Serviciul Rutier;
- Aviz Stat Major General M.Ap.
N.;
- Aviz Direcț ia Silvică Vâlcea sau
Garda Forestieră (după caz); Aviz Transelectrica S.A. ;
- Aviz S.N.T.G.N. ,, Transgaz
" .S.A. Mediaș;
- Aviz O.M.V. - Petrom S.A.;
- Aviz CONPET - Ploiești S.A.
- Aviz Oltchim S.A (reț ele
transport etilenă și propilenă) ;
- Aviz Direcț ia Județ eană pentru
Cultură Vâlcea - Expertiză tehnică;
- Studiu Hidrologic ;
- Studiu geotehnic verificat la
cerinț a Af. ;
- Referat verificator conform Legii
nr.10/1995, privind calitatea în
construcţii, republicată ;
- Raport de audit de siguranț ă
rutieră sau de evaluare de impact
asupra siguranț ei rutiere, după
caz, realizate în conformitate cu
prevederile Legii nr.265/2008 ,
republicată ;
- Plan de încadrare în zonă și plan
de situaț ie întocmit pe suport
topografic și vizate la Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară
Vâlcea;

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziț ia nr. 294 din16.06.2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din… interval: 85 – 85
Nr. Solicitant
crt.
1

2

85 S.C.CET
Govora
S.A. prin
Prală
Ștefan

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament Valabilitate
certificat
urbanism

Avize și acorduri de
amplasament solicitate prin
certificatul de urbanism

3

4

5

6

7

Râmnicu
Vâlcea,
Județ ul
Vâlcea,
Str.
Industriilo
r Nr.1.

,, Iazuri de
decantare
etanșe în
depozitul de
zgură și
cenușă ''

Comuna
Budești, Satul
Bercioiu
comuna
Galicea, satul
Cremenari.

24 luni

Protecț ia mediului; - alimentare
cu energie electrică; - sănătatea
populaţiei; - Aviz Sistemul de
Gospodarire a Apelor Vâlcea;
- Aviz Hidroelectrica S.A.Sucursala Hidrocentrale Rm.
Vâlcea ;
- Aviz Transelectrica S.A..Sucursala de Transport
Pitesti( dacă se execută lucrări în
zona de protecț ie și siguranț ă a
liniilor electrice);
- Acord Inspectoratul Judetean în
Constructii Vâlcea;
- Expertiză tehnică;
- Studiu geotehnic verificat la
cerinț a Af;
- Referat verificator conform Legii
nr.10/1995, privind calitatea în
construcţii, republicată ;
- Plan de situatie si plan de
încadrare în teritoriu,întocmite pe
suport topografic, vizate de
Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara Vâlcea;

Președinte,
Constantin RĂDULESCU

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la Dispoziţia nr. 306 din 21.06.2017

ORDINEA DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 23 iunie 2017, ora 930
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.66 din 12.04.2017, cu
modificările şi completările ulterioare.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziț ia nr. 307 din 21.06.2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din __ interval: 86 – 86
Nr. Solicitant
crt.

1

2

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificat de
urbanism

3

4

5

6

7

24 luni

Protecț ia mediului; - alimentare
cu apă; - canalizare; - alimentare
cu energie electrică; - gaze
naturale; - telefonizare; salubritate; - sănătatea populaţiei;
- Aviz Tehnic S.C. Apavil S.A.;
- Aviz Sistemul de Gospodărire al
Apelor;
- Acord Inspectoratul de Stat în
Construcţii- Vâlcea;
- Aviz Administratori drum
județ ean și drumuri locale și
vicinale;
- Aviz Sistemul de Gospodărire al
Apelor - Vâlcea;
- Aviz Compania Naț ională de Căi
Ferate CFR S.A.(dacă se execută
lucrări în zona de protecț ie și
siguranț ă a căii ferate);
- Aviz Inspectoratul de Poliţie
Judeţean - Serviciul rutier; - Aviz
Serviciu Public Administrare și
Întreț inere Străzi - Municiupiul
Rm. Vâlcea
- Acorduri notariale ale
proprietarilor de teren ( dacă la
execuț ia lucrărilor se vor afecta
proprietăț i private) - Studiu
geotehnic ;
- Referat verificator conform Legii
nr.10/1995, privind calitatea în
construcţii, republicată ;
- Grafic pentru execuț ia lucrărilor
aprobat de Primăria municipiului
Rm . Vâlcea și documentaț ia pe
suport electronic (CD), care va
cuprinde extensia dwg pentru
planșe (coordonate stereo '70) ;
- Plan de încadrare în zonă și plan
de situaț ie întocmit pe suport
topografic și vizate la Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară
Vâlcea;

86 Comuna Dăești,
Dăești
Satul
Sînbotin,
Județ ul
Vâlcea

,, Extindere
Comuna
infrastructură de Dăești, Satul
apă și apă uzată Băbuești
în comuna
Dăești județ ul
Vâlcea ''

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
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Avize și acorduri de
amplasament solicitate
prin certificatul de
urbanism

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE

Anexă la Dispoziţia nr. 309 din 23.06.2017

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 30 iunie 2017, ora 1000
1. Aprobarea procesului – verbal al ședinț ei ordinare a Consiliului Județ ean Vâlcea din data de 31 mai 2017.
2. Aprobarea procesului – verbal al ședinț ei extraordinare a Consiliului Județ ean Vâlcea din data de 8 iunie 2017.
3. Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județ ean Vâlcea, domnul Constantin
Rădulescu, de la ultima ședinț a ordinară și până în prezent.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județ ului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiț ii
ale Consiliului Județ ean Vâlcea , finanț ate parț ial sau integral din bugetul propriu al județ ului Vâlcea, pe anul 2017.
5. Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume din Excedentul bugetului local, pentru finanţarea cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare, pe anul 2017.
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de
Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2017 şi estimarea principalilor indicatori economico- financiari, pe anii 2018 - 2019.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 1 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.114
din 30.12.2016, privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în baza cărora se evaluează în lei, arenda,
exprimată în natură, pentru anul 2017.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor – terenuri proprietate
privată - situate pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică de interes judeţean „Modernizare DJ 678 limită județ ul
Olt – Drăgoești - Casa Veche - Drăgioiu - Galicea - Bratia - Cremenari - Bercioiu - Ruda - Bârseşti -Barza - Budeşti
(DN7), judeţul Vâlcea”.
10. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Negrulești – Pietrarii de Sus – Bârlogu – Govora Sat – Ocnele Mari S.C. Desleeclama Solutions S.R.L. Budești", operatorului de transport rutier, S.C. Amal Tour S.R.L.
11. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe „Ionești-Băbeni-Stupărei-Căzănești - S.C. Desleeclama Solutions S.R.L.
Budești”, operatorului de transport rutier, S.C. Amal Tour S.R.L.
12. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județ ean a unor bunuri imobile și mobile aparț inând
staț iei de sortare Râureni, Municipiul Râmnicu Vâlcea, realizată prin proiectul „Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor Solide în judeţul Vâlcea”
13. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județ ean a unor bunuri imobile și mobile aparț inând staț iei de
sortare Brezoi, realizată prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Vâlcea”
14. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a Staţiei de sortare Râureni către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităţilor din judeţul Vâlcea.
15. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a Staţiei de sortare Brezoi către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităţilor din judeţul Vâlcea.
16. Proiect de hotârâre privind aprobarea documentaț iei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul
Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaț ia de mediu și creșterii
eficienț ei energetice – Etapa II”.
17. Proiect de hotârâre privind aprobarea Convenţiei de colaborare pentru implementarea proiectului „Reabilitarea
sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul
conformării la legislaț ia de mediu și creșterii eficienț ei energetice – Etapa II”.
18. Proiect de hotârâre privind aprobarea Planului de Acţiune Antidrog Local 2017-2020, pentru implementarea
Strategiei Antidrog a Judeţului Vâlcea 2014-2020.
19. Diverse.
PREŞEDINTE,
Constantin Rădulescu
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziț ia nr. 315 din 27.06.2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări conform prevederilor
Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din _____Interval: 87 – 87
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

1

2

3

4

5

6

7

Râmnicu
Vâlcea,
Județ ul
Vâlcea,
Strada
Remus
Bellu
Nr.6

,,Regularizare
pârâu Bistriț a
pe
sectorul
Costești
Băbeni, județ ul
Vâlcea "

Orașul Băbeni
și comunele
Coștești,
Tomșani
Frâncești

24 luni

- Protecț ia mediului;
- alimentare cu apă; alimentare
cu
energie
electrică;
- Aviz Administrator drumuri
nationale D.N. 67 și D.N 64,
drum judetean D.J,646 și
drumuri locale;
- Aviz Garda Forestieră
Râmnicu Vâlcea;
- Aviz Stat Major General
M.Ap.N;
- Aviz Ministerul Culturii,
Cultelor
și
Patrimoniul
Naț ional (dacă lucrările se
desfașoară în zona de
protecț ie a Ansamblului de
arhitectură
Mânăstirea
Bistriț a) ;
- Aviz Transelectrica Pitești;
- Aviz Administratori căi
ferate: Direcț ia Regională Căi
Ferate Craiova și Uzinele
Sodice Govora;
- Aviz Exploatarea Minieră
Râmnicu Vâlcea ;
- Aviz Hidroelectrica S.A. ;
- Aviz I.S.P.H. București ;
- Acord proprietari teren
exprimat în forma autentică,
dacă
pentru execuț ia
lucrărilor
se
afectează
proprietaț i private.
- Studiu geotehnic verificat la
cerinț a Af.;
- Studiu hidrologic ;
- Referat verificator proiect
conform Legii nr. 10/1995,
privind calitatea în construcț ii,
republicată;
- Plan de încadrare în zona si
plan de situatie întocmite pe
suport topografic vizate la
Oficiul
de
Cadastru
si
Publicitate Imobiliară Vâlcea

87 Administraț ia
Naț ională
,,Apele
Române"Administraț ia
Bazinală
de
Apă Olt

Amplasament Valabilitate
certificat de
urbanism

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
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Avize și acorduri de
amplasament solicitate prin
certificatul de urbanism

