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CUPRINS
HOTĂRÂRI
HOTĂRÂREA nr. 45 din 31 martie 2017 privind aprobarea: Bugetului propriu al judeţului
Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau
integral de la buget şi a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de bază din
aparatul de specialitate şi din instituţiile şi serviciile publice finanţate din bugetul local, pe
anul 2017 şi estimările pe anii 2018 - 2020; Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii
drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2017; Repartizării pe culte a numărului de posturi pentru
personalul neclerical, pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018 – 2020; Bugetelor instituţiilor
publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi a numărului de personal şi a fondului
aferent salariilor de bază, pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018 - 2020
HOTĂRÂREA nr. 46 din 31 martie 2017 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale, pe anul 2017, precum şi a estimărilor acestor sume pe anii 2018-2020, pe unităţi
administrativ–teritoriale, în judeţul Vâlcea, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata
cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii acestora,
rambursarea ratelor la împrumuturile contractate, precum şi pentru susţinerea programelor de
dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală
HOTĂRÂREA nr. 47 din 31 martie 2017 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe
anul 2017, precum şi a estimărilor acestor sumepe anii 2018 – 2020, pe unităţi administrativteritoriale, în judeţul Vâlcea
HOTĂRÂREA nr. 48 din 31 martie 2017 privind utilizarea sumei de 5.045.000 lei din excedentul
bugetului local, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2017
HOTĂRÂREA nr. 49 din 31 martie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico- conomice
faza: ”Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investiții ”Clădire administrativă Spitalul de
Psihiatrie Drăgoești, Județul Vâlcea”
HOTĂRÂREA nr. 50 din 31 martie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice
faza “Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii”, pentru obiectivul de investiţii
„Reamenajare spaţii Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea”
HOTĂRÂREA 51 din 31 martie 2017 privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie 1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRÂREA 52 din 31 martie 2017 privind solicitarea de trecere a unor bunuri imobile din
domeniul public al comunei Zătreni, în domeniul public al judeţului Vâlcea
HOTĂRÂREA 53 din 31 martie 2017 privind solicitarea de trecere a unor bunuri imobile din
domeniul public al comunei Lungeşti, în domeniul public al judeţului Vâlcea
HOTĂRÂREA 54 din 31 martie 2017 privind declararea de interes public judeţean a unor
bunuri şi darea lor în administrarea Muzeului Județean ”Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea
HOTĂRÂREA 55 din 31 martie 2017 privind declararea de interes public judeţean a unor
bunuri şi darea lor în administrarea Spitalului de Psihiatrie Drăgoești
HOTĂRÂREA 56 din 31 martie 2017 privind majorarea valorii de inventar a unor bunuri
imobile, aflate în domeniul public al Judeţului Vâlcea
HOTĂRÂREA 57 din 31 martie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Centrului de Asistență Medico – Socială Lădești
HOTĂRÂREA 58 din 31 martie 2017 privind aprobarea statului de funcţii al Centrului de
Asistenţă Medico – Socială Lădeşti
HOTĂRÂREA 59 din 31 martie 2017 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public
Județean de Pază Vâlcea
HOTĂRÂREA 60 din 31 martie 2017 privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii
Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea
HOTĂRÂREA 61 din 31 martie 2017 privind modificarea statului de funcții al Centrului
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea
HOTĂRÂREA 62 din 31 martie 2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale
Spitalului Județean de Urgență Vâlcea
HOTĂRÂREA 63 din 31 martie 2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale
Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti
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HOTĂRÂREA 64 din 31 martie 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Vâlcea în Comisia de Contestaţii pentru Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea
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DISPOZIŢIA 98 din 07 martie 2017 privind emiterea a două certificate de urbanism
DISPOZIŢIA 99 din 07 martie 2017 privind emiterea unui certificat de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 102 din 9 martie 2017 privind emiterea unui certificat de urbanism
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DISPOZIŢIA 103 din 9 martie 2017 privind emiterea unui certificat de urbanism
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DISPOZIŢIA 104 din 9 martie 2017 privind emiterea unui certificat de urbanism
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DISPOZIŢIA 105 din 9 martie 2017 privind emiterea a unei autorizaţii de construire
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DISPOZIŢIA nr. 108 din 13 martie 2017 privind emiterea a două autorizaţii de construire

23

DISPOZIŢIA nr. 110 din 13 martie 2017 privind emiterea a trei certificate de urbanism
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DISPOZIŢIA nr. 112 din 14 martie 2017 privind emiterea unui certificat de urbanism
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DISPOZIŢIA nr. 113 din 14 martie 2017 privind emiterea unui certificat de urbanism
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DISPOZIŢIA nr. 114 din15 martie 2017 privind emiterea unei prelungiri la certificat de urbanism
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DISPOZIŢIA nr.115 din 15 martie 2017 privind emiterea unei prelungiri la certificat de urbanism

26

DISPOZIŢIA nr. 116 din 16 martie 2017 privind emiterea a două autorizaţii de construire
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DISPOZIŢIA nr. 118 din 17 martie 2017 privind emiterea a două certificate de urbanism
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DISPOZIŢIA nr. 121 din 20 martie 2017 privind emiterea a două certificate de urbanism
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DISPOZIŢIA nr. 122 din 21 martie 2017 privind emiterea a două certificate de urbanism
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DISPOZIŢIA nr. 123 din 21 martie 2017 privind emiterea unui certificat de urbanism
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DISPOZIŢIA nr. 128 din 23 martie 2017 privind emiterea unei autorizaţii de construire
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DISPOZIŢIA nr. 129 din 23 martie 2017 privind emiterea a două certificate de urbanism
DISPOZIŢIA nr. 133 din 24 martie 2017 privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în
şedinţă ordinară, în data de 31 martie 2017, ora 1000
DISPOZIŢIA nr. 134 din 27 martie 2017 privind emiterea a două certificate de urbanism
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DISPOZIŢIA nr. 135 din 27 martie 2017 privind prelungirea valabilităţii a două autorizaţii de construire
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DISPOZIŢIA nr. 141 din 29 martie 2017 privind emiterea unei autorizaţii de construire

30

DISPOZIŢIA nr. 142 din 29 martie 2017 privind emiterea a trei certificate de urbanism

31

21
22

29
30

32 - 46

ANEXE

4

HOTĂRÂRI
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea:
1. Bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean
Vâlcea, finanţate parţial sau integral de la buget şi a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de
bază din aparatul de specialitate şi din instituţiile şi serviciile publice finanţate din bugetul local, pe anul
2017 şi estimările pe anii 2018 - 2020;
2. Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2017;
3. Repartizării pe culte a numărului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2017 şi estimările
pe anii 2018 – 2020;
4. Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi a numărului de
personal şi a fondului aferent salariilor de bază, pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018 - 2020
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2017, la care participă un număr de
32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr. 3926 din
23 martie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.3927 din 23
martie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3) lit.’’a’’ şi alin.(6), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.5, alin.(1), alin.(2), alin.(6) şi alin.(7) din
Legea nr.6/2017, privind bugetul de stat, pe anul 2017, ale art.3, art.19, alin.(1), art.26 şi art.39, alin.(2) şi (3) din
Legea privind finanţele publice locale, nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.2, alin.(1), lit.”a”
şi alin.(6) din Ordonanţa Guvernului nr.82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de
cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ale art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.25 din 27 februarie 2017, privind atribuirea Acordului cadru şi
a Contractului subsecvent de lucrări pentru anul 2017 către Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri
Vâlcea şi ale Deciziei nr.3 din 23 februarie 2017 a Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018 - 2020, după cum
urmează:
a) venituri în sumă de 258.837,96 mii lei, structurate pe capitole şi subcapitole, potrivit anexei nr.1;
b)cheltuieli în sumă de 258.837,96 mii lei, detaliate pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate potrivit
anexelor nr.2, 2.1 - 2.34.
Art.2 (1) Se aprobă numărul de personal şi fondul aferent salariilor de bază pentru personalul din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2017, potrivit anexei nr.2.1.1.
(2) Se aprobă numărul de personal şi fondul aferent salariilor de bază pentru personalul din instituţiile şi serviciile
publice finanţate din bugetul local, pe anul 2017, potrivit anexelor nr.2.11.1, 2.12.1, 2.13.1, 2.18.1 şi 2.27.1.
Art.3 (1) Se aprobă lista obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, cu finanţare parţială sau
integrală de la bugetul local, pe anul 2017, potrivit anexei nr.3.
(2) Se aprobă lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, cu
finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2017, potrivit anexei nr.3a.
Art.4 (1) Se aprobă Programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2017,
potrivit anexelor nr.4 şi 4.1 – 4.11, care constituie anexă la contractul subsecvent de lucrări încheiat cu Regia
Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.25 din 27
februarie 2017.
(2) Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente ale drumurilor şi podurilor judeţene, prevăzute la alin.(1), se
execută de către Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea, în calitate de administrator al drumurilor
şi podurilor judeţene, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.106 din 22 decembrie 2000, cu modificările
şi completările ulterioare.
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Art.5 (1) Se aprobă Bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii,
pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018 - 2020, potrivit anexelor nr. 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1, 11,
11.1, 12, 12.1, 13 şi 13.1.
(2) Se aprobă numărul de personal şi fondul aferent salariilor de bază, pentru instituţiile publice finanţate parţial şi
integral din venituri proprii pe anul 2017, potrivit anexelor nr.5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2, 12.2 şi 13.2.
Art.6 Se aprobă repartizarea pe culte a numărului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2017 şi
estimările pe anii 2018 - 2020, potrivit anexei nr.14.
Art.7 Anexele nr.1, 2, 2.1 - 2.34, 2.1.1, 2.11.1, 2.12.1, 2.13.1, 2.18.1, 2.27.1 3, 3a, 4, 4.1 – 4.11, 5, 5.1,5.2, 6,
6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2, 8, 8.1, 8.2, 9, 9.1, 9.2, 10, 10.1, 10.2, 11, 11.1, 11.2, 12, 12.1, 12.2, 13, 13.1, 13.2 şi 14, fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, Instituţiei Prefectului - Judeţul 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.
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 20
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 12 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 45 din 31 martie 2017
NOTĂ: Anexele nr.1, 2, 2.1 - 2.34, 2.1.1, 2.11.1, 2.12.1, 2.13.1, 2.18.1, 2.27.1 3, 3a, 4, 4.1 – 4.11, 5, 5.1,5.2, 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2, 8, 8.1, 8.2, 9,
9.1, 9.2, 10, 10.1, 10.2, 11, 11.1, 11.2, 12, 12.1, 12.2, 13, 13.1, 13.2 ş i 14 pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea
www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi din cota de 18,5%
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2017, precum şi a estimărilor
acestor sume pe anii 2018-2020, pe unităţi administrativ–teritoriale, în judeţul Vâlcea, pentru achitarea
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a
vechimii acestora, rambursarea ratelor la împrumuturile contractate, precum şi pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 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.3834/ 21.03.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.3835 din 21
martie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.33, alin.(3), lit.”b” din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.4, alin.(2), lit.b1) din Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr.6/2017, ale
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.2/2015, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte
măsuri, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.46/2015, pentru stabilirea unor
măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.8/2016, privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente
perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, 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 repartizează pe unităţi administrativ–teritoriale suma de 17.185,0 mii lei, din sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor
provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, rambursarea
ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, a Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 46/2015 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, precum şi pentru susţinerea programelor de
dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2017, potrivit anexei nr.1.
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Art.2 Se aprobă estimările privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi din cota de 18,5% din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare
şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr.2/2015, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.46/2015 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.8/2016, precum şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare
locală, pe anii 2018-2020, potrivit anexelor nr.2, 3 şi 4.
Art.3 Anexele nr.1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, Instituţiei Prefectului – Judeţul
Vâlcea, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, precum şi unităţilor
administrativ – teritoriale din Judeţul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 20
voturi pentru, 12 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 46 din 31 martie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor
privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2017, precum şi a estimărilor acestor sume
pe anii 2018 – 2020, pe unităţi administrativ-teritoriale, în judeţul Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 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.3832/21.03.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.3833 din 21
martie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.6/2017, privind bugetul de stat pe anul 2017;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2017, precum şi estimările acestor sume
pe anii 2018 – 2020, în judeţul Vâlcea, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, precum şi Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în temeiul art.45 alin.(2), lit.”a”, coroborate cu prevederile art.98 din Legea
administraţiei publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 20
voturi pentru, 12 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 47 din 31 martie 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 utilizarea sumei de 5.045.000 lei din excedentul bugetului local,
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2017
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2017, la care participă un număr de
27 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată sub nr.3621 din
17 martie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat la nr.3622 din 17
martie 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;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă utilizarea sumei de 5.045.000 lei din excedentul bugetului local, pentru finanţarea cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare, pe anul 2017, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Economice, precum şi Șefului Administrației Județene a Finanţelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit. “a”, coroborate cu cele ale
art.98 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
un număr de 27 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 48 din 31 martie 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”,
pentru obiectivul de investiții ”Clădire administrativă
Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, Județul Vâlcea”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 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.3626/17.03.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.3627 din 17 martie 2017,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(3) lit.”f” și 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 investiții
”Clădire administrativă Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, Județul Vâlcea”, ai cărui indicatori tehnico-economici sunt
prevăzuți în anexa care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Economice, Direcţiei Tehnice, precum şi Spitalului de Psihiatrie Drăgoești Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 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. 49 din 31 martie 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 “Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii”, pentru obiectivul de investiţii
„Reamenajare spaţii Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea”
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 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.3611/17.03.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.3612 din 17 martie 2017,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
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 “Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii”, pentru
obiectivul de investiţii „Reamenajare spaţii Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu 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, precum şi Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată 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.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 50 din 31 martie 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 completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie 1999,
privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea,
cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2017, la care participă un număr de
29 consilieri judeţeni din totalul de 33 în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.4027/24.03.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.4028 din 24 martie 2017,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
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În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.3, alin.(3) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale pct.X din Normele Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.548/1999;
În temeiul 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 completează cu bunurile
ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.ll Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Tehnice,
Direcţiei Generale Economice, precum şi Consiliului Local al Comunei Măciuca, 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. 51 din 31 martie 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 solicitarea de trecere a unor bunuri imobile din domeniul public al comunei Zătreni,
în domeniul public al judeţului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 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. 3939/23.03.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice înregistrat la nr.3940 din 23 martie 2017,
precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.9, alin.(4) din Legea nr.213/1998, privind bunurile
proprietate publică, 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 solicită trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al comunei Zătreni, în domeniul public al judeţului
Vâlcea, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice şi
Direcţiei Generale Economice, precum şi Primăriei Comunei Zătreni, 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 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. 52 din 31 martie 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 solicitarea de trecere a unor bunuri imobile din domeniul public al comunei Lungeşti,
în domeniul public al judeţului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2017, la care participă un număr de
31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3941 din
23 martie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice înregistrat la nr.3942 din 23 martie 2017,
precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.9, alin.(4) din Legea nr.213/1998, privind bunurile
proprietate publică, 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 solicită trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al comunei Lungeşti, în domeniul public al judeţului
Vâlcea, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Tehnice şi Direcţiei Generale Economice, precum şi Primăriei Comunei Lungeşti, 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 ale art.98 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31
voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 53 din 31 martie 2017
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri şi darea lor în administrarea
Muzeului Județean ”Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2017, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcție;
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3821 din
21 martie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.3822 din 21 martie 2017,
precum și avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”c” şi alin.(4) lit.’’a’’, coroborate cu cele ale art.123, alin.(1) din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3,
alin.(3) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale art.554, art.861, alin.(3) şi art.867-870 din Codul civil;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se declară de interes public judeţean bunurile ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se dau în administrarea Muzeului Județean ”Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, bunurile prevăzute la art.1.
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Art.3. (1) Muzeul Județean ”Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, va folosi bunurile date în administrare, în
următoarele condiţii:
1. Să restituie bunurile, la data încetării dreptului de administrare, în deplină proprietate, libere de orice sarcini;
2. Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor;
3. Să răspundă de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act de
transmitere.
(2) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească şi să dispună de bunuri în condiţiile
actului de dare în administrare.
(3) Administratorul este răspunzător de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în
actul de dare în administrare.
Art.4 Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate sau prin actul de revocare,
care poate fi adoptat de Consiliul Judeţean Vâlcea, în situaţiile în care:
1. titularul dreptului de administrare nu respectă una din condiţiile impuse prin actul de transmitere;
2. dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunurilor date în administrare;
3. administratorul renunţă la bunurile date în administrare;
4. interesul național sau local o impune;
5. alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.
Art.5 Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine Muzeului Județean ”Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea.
Art.6 Predarea–preluarea bunurilor care fac obiectul dării în administrare se va face în termen de 30 de zile, pe
bază de protocol de predare-preluare încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Muzeul Județean ”Aurelian
Sacerdoțeanu” Vâlcea.
Art.7 Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.103/1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Vâlcea, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.8 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Tehnice, Direcţiei Generale Economice, precum şi Muzeului Județean ”Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în
Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr
de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 54 din 31 martie 2017
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri şi darea lor
în administrarea Spitalului de Psihiatrie Drăgoești
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2017, la care participă un număr de
31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcție;
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3823 din
21 martie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.3824 din 21 martie 2017,
precum și avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”c” şi alin.(4) lit.’’a’’, coroborate cu cele ale art.123, alin.(1) din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3,
alin.(3) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale art.554, art.861, alin.(3) şi art.867-870 din Codul civil;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se declară de interes public judeţean bunurile „Centrală termică – Pavilion 3” şi „Clădire centrală termică
– Pavilion 3”, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2 Pe data prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător anexa la Hotărârea Consiliului Județean
Vâlcea nr.103/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Vâlcea, cu
modificările și completările ulterioare, prin includerea în anexă și a bunurilor prevăzute la art.1.
Art.3 Se dau în administrarea Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, bunurile prevăzute la art.1.
Art.4.(1) Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, va folosi bunurile date în administrare, în următoarele condiţii:
4. Să păstreze destinaţia iniţială a acestora;
5. Să asigure folosirea eficientă a bunurilor care fac obiectul dării în administrare, potrivit specificului acestora;
6. Să restituie bunurile, la data încetării dreptului de administrare, în deplină proprietate, libere de orice sarcini;
7. Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor;
8. Să răspundă de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act de
transmitere.
(2) Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească şi să dispună de bunuri în condiţiile
actului de dare în administrare.
(3) Administratorul este răspunzător de eventualele daune produse prin nerespectarea obligaţiilor
prevăzute în actul de dare în administrare.
Art.5 Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate sau prin actul de revocare,
care poate fi adoptat de Consiliul Judeţean Vâlcea, în situaţiile în care:
6. titularul dreptului de administrare nu respectă una din condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre;
7. administratorul renunţă la bunurile date în administrare;
8. dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunurilor date în administrare;
9. interesul național sau local o impune;
10. alte cauze de încetare a dării în administrare, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de
lege.
Art.6 Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine Spitalului de Psihiatrie Drăgoești.
Art.7 Predarea–preluarea bunurilor care fac obiectul dării în administrare se va face în termen de 30 de zile, pe
bază de protocol de predare-preluare încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Spitalul de Psihiatrie Drăgoești.
Art.8 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Tehnice, Direcţiei Generale Economice, precum şi Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 31 voturi pentru,0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 55 din 31 martie 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 majorarea valorii de inventar a unor bunuri imobile,
aflate în domeniul public al Judeţului Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 31 martie 2017, la care participă un număr de
31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3819 din
21 martie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, înregistrat la nr.3820 din 21 martie 2017,
precum şi avizele comisiilor de specialitate;
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În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1, alin.(2), art.2, alin.(1) şi art.6 din Legea contabilităţii
nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă majorarea valorii de inventar a bunurilor imobile „Pod BA/B – definitiv, peste Valea Tărâia, DJ
605A, km.72+474” şi „Pod BA/B – definitiv, peste pârâul Tărâia, DJ 605A, km.78+483”, aflate în domeniul public al
Judeţului Vâlcea, cu valoarea invesţiilor efectuate, respectiv cu suma de 300.371,85 lei şi suma de 550.362,30 lei.
Art.2 Datele de identificare al bunurilor menţionate la art.1, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.3 Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător poziţiile nr.160 şi 161 din anexa la
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103/1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Tehnice, Direcţiei Generale Economice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.98 din
Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr
de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 56 din 31 martie 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 Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Centrului de Asistență Medico – Socială Lădești
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2017, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni din totalul de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea înregistrată sub nr.19411
din 23 decembrie 2016;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economice, înregistrat sub nr.19412 din 23
decembrie 2016, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Ţinând cont de adresa Centrului de Asistență Medico – Socială Lădești nr.1207 din 16 decembrie 2016,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.19054 din 16 decembrie 2016;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a”, alin.(2), lit.”c” și alin.(5), lit.”a”, pct.2 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.13, alin.(1) și
(2) din Instrucțiunile comune nr.1/507/2003 ale ministrului Administrației și Internelor și ministrului Sănătății, de
aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico – socială, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr.412/2003, precum și ale art.2, alin.(1) și art.3 alin.(1) din Hotărârea Guvernului
nr.867/2015, pentru aparobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor – cadru de
organizare și funcționare a seviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare și respectiv ale Hotărârii
Guvernului nr.118/2014, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012,
privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Asistență Medico – Socială Lădești,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Pe data adoptării prezentei, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.141 din 31 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei
Generale Economice, precum şi Centrului de Asistență Medico – Socială Lădești, în vederea aducerii la îndeplinire
a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site–ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al
Judeţului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 57 din 31 martie 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 statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2017, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3861/21.03.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.3862 din 21 martie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea;
Văzând adresa Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti nr.179 din 27 februarie 2017, înregistrată la
Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.2824 din 02 martie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Se aprobă statul de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti, potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II Pe data prezentei hotărâri se abrogă anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.53 din 17
aprilie 2014, cu modificările și completările ulterioare.
Art.III Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Administraţie Locală, Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, precum şi Centrului de Asistenţă
Medico – Socială Lădeşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 31 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. 58 din 31 martie 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 modificarea statului de funcții al Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2017, la care participă un număr de
31 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3863 din
21 martie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub nr.3864
din 21 martie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea;
Ţinând cont de adresa Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea nr.320 din 17 februarie 2017 înregistrată la
Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.2049 din data de 17 februarie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administrației publice locale, nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.
55 din 31 martie 2016;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.148 din 28 noiembrie 2013, se modifică și se
înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și cuprinde Statul de funcții al Serviciului
Public Județean de Pază Vâlcea.
Art.2 Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Generale
Administraţie Locală, precum şi Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor
ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 30 voturi
pentru, 0 voturi împotrivă, iar domnul consilier județean Spiridon Nicu nu a participat la vot.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 59 din 31 martie 2017
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2017, la care participă un număr
de 31 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3871 din
21 martie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.3872 din 21 martie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea;
Văzând adresa Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea nr.748 din 16 martie 2017, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr.3636 din 17martie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, prevăzut în Anexa nr.2 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.9 din 31 ianuarie 2017, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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Art.II Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Generale
Administraţie Locală, Biroului Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice, precum şi Bibliotecii Judeţene „Antim
Ivireanul” Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 31 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. 60 din 31 martie 2017
NOTĂ: Anexa poate fi consultată pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, submeniul sedinte, secţiunea hotarari adoptate

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcții al Centrului Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2017, la care participă un număr
de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3886 din
22 martie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.3887 din 22 martie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea;
Ţinând cont de adresa Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea
nr.163 din 15 martie 2017 înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.3479 din data de 15 martie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administrației publice locale, nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.
55 din 31 martie 2016;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 33 din 29 februarie 2016, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Generale
Administraţie Locală, precum şi Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea,
în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean
Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 61 din 31 martie 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 organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2017, la care participă un număr
de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3982 din
23 martie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.3983 din 23 martie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea;
Ţinând cont de adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea nr.7119 din 17 martie 2017, înregistrate la
Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.3684/1 şi nr.3684/2 din data de 20 martie 2017 şi nr.7590 din 22 martie 2017
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.3684/completare din data de 22 martie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administrației publice locale, nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.169, alin.(3), lit.”a” din Legea nr.95/2006,
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.162/2008, privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul
Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.15,
lit.”a”, „b” şi „c” din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, ale
Hotărârii Guvernului nr.529/2010, pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile
administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi
pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria
Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul
asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, cu
modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr.1778/2006, privind aprobarea
normativelor de personal, ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1224/2010, privind aprobarea normativelor de
personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului
sănătăţii publice nr.1.778/2006, privind aprobarea normativelor de personal şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.70 din 30 iunie 2010;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă organigrama Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, prevăzută în anexa nr.1.
Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, prevăzut în anexa nr.2.
Art.3 Se aprobă statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, pentru personalul plătit de la bugetul
de stat, prevăzut în anexa nr.3.
Art.4 Anexele nr.1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Pe data adoptării prezentei, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.56 din 31 martie 2016, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă
Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare
Art.6 Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Generale
Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice, precum şi Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în
Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 62 din 31 martie 2017

NOTĂ: Anexele nr. 1, 2 ş i 3 pot fi consultate 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 organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2017, la care participă un număr
de 32 consilieri judeţeni din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrată la nr.3984/23.03.2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale Administraţie Locală, înregistrat sub
nr.3985 din 23 martie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea;
Ţinând cont de adresa Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti nr.743 din 06 martie 2017, înregistrată la Consiliul
Judeţean Vâlcea sub nr.2984 din data de 06 martie 2017;
În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), lit.”c” din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, ale art.169, alin.(3), lit.”a” din Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008, privind transferul ansamblului de atribuţii şi
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările
ulterioare, ale art.15, lit.”a”, „b” şi „c” din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, ale Hotărârii Guvernului nr.529/2010, pentru
aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum
şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice
locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei
medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare, ale
Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr.1778/2006, privind aprobarea normativelor de personal, ale Ordinului Ministrului Sănătăţii
nr.1224/2010, privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi
completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1.778/2006, privind aprobarea normativelor de personal şi ale Hotărârii Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.70 din 30 iunie 2010;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă organigrama Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, prevăzută în anexa nr.1.
Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, prevăzut în anexa nr. 2.
Art.3 Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Pe data adoptării prezentei, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.57 din 31 martie 2016, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie
Drăgoeşti, cu modificările și completările ulterioare
Art.5 Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Generale Administraţie
Locală, Direcţiei Generale Economice, precum şi Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei
și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 63 din 31 martie 2017

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
H O TĂ R Â R E
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea
în Comisia de Contestaţii pentru Orientare Şcolară şi Profesională
din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea
Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2017, la care participă un număr de
31 consilieri judeţeni, din numărul total de 33 consilieri în funcţie;
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Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.3254 din
10 martie 2017;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.3255 din 10
martie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Văzând adresa Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea nr. 258 din 27 februarie 2017,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr.2628 din 27 februarie 2017;
Ţinând cont de procesul-verbal al Comisiei de validare;
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(5) lit.”a”, pct.1 și 2 din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale 9, art.(3), lit.”e” şi art.91, alin.(3) şi
alin.(4) din Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr.1985/1305/5805 din
2016, privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu
dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale,
precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;
În temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Doamna profesor Monica Ionescu, se desemnează ca reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în
Comisia de Contestaţii pentru Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Vâlcea.
Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcţiei
Generale Administraţie Locală, Direcţiei Generale Economice, Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Vâlcea, precum și persoanei prevăzute la art.1, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va
asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(5) coroborate cu prevederile art.98
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de 22 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin RĂDULESCU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea,
Nr. 64 din 31 martie 2017
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DISPOZIŢII
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 3028 din 07.03.2017,
prin care se propune emiterea a două certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1)-(3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 98 din 07 martie 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. 3054 din 07.03.2017,
prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 4, lit. a), și având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.6
din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 99 din 07 martie 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. 3105 din 07.03.2017,
prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 4, lit. a), și având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.6
din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 102 din 9 martie 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. 3139 din 08.03.2017,
prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 4, lit. a), și având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.6
din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 103 din 9 martie 2017

22

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.3143 din 08.03.2017,
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 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. 104 din 9 martie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a unei autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.3189 din 09.03.2017,
prin care se propune emiterea unei autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 105 din 9 martie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea ;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.3222 din 09.03.2017,
prin care se propune emiterea a două autorizaţii de construire;
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În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două autorizaţii de construire, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU
Râmnicu Vâlcea
Nr. 108 din 13 martie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a trei certificate de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 3285 din 13.03.2017,
prin care se propune emiterea a trei certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1)-(3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit trei certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 110 din 13 martie 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. 3333 din 13.03.2017,
prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 4, lit. a) și având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.6
din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
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DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 112 din 14 martie 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. 3349 din 13.03.2017,
prin care se propune emiterea unui certificat de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 4, lit. a) și având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.6
din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite un certificat de urbanism, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 113 din 14 martie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei prelungiri la certificat de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 3372 din 14.03.2017,
prin care se propune emiterea unei prelungiri la certificat de urbanism,
În conformitate cu prevederile art. 4, lit. a), pct.4 şi avind în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de
art.40, alinat 1, din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991,
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o prelungire la certificatul de urbanism, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din
prezenta dispoziţie.
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Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 114 din15 martie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei prelungiri la certificat de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 3372 din 14.03.2017,
prin care se propune emiterea unei prelungiri la certificat de urbanism,
În conformitate cu prevederile art. 4, lit. a), pct.4 şi avind în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de
art.40, alin. 1, din Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991,
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o prelungire la certificatul 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. 115 din 15 martie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.4677 din 06.04.2017,
prin care se propune emiterea a două autorizaţii de construire;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a), precum şi ale art.7 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două autorizaţii de construire, prevăzute în 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. 116 din 16 martie 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 3518 din 16.03.2017,
prin care se propune emiterea a două certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 118 din 17 martie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 3645 din 17.03.2017,
prin care se propune emiterea a două certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 121 din 20 martie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 3768 din 21.03.2017,
prin care se propune emiterea a două certificate de urbanism;
27

În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) , având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.6 din Legea
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 122 din 21 martie 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. 3818 din 21.03.2017,
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:
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. 123 din 21 martie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea unei autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 3858 din 21.03.2017,
prin care se propune emiterea unei autorizaţii de construire;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a), pct.4, precum şi ale art.7 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1
dispoziţie.

Se emite o autorizaţie de construire, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta
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Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 128 din 23 martie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 3904 din 22.03.2017,
prin care se propune emiterea a două certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) – (3) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 129 din 23 martie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară,
în data de 31 martie 2017, ora 1000
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
În conformitate cu art.94 alin.(1) şi alin.(3) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emite următoarea:
DISPOZIŢIE:
Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Vâlcea, în şedinţă ordinară, în data de 31 martie 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. 133 din 24 martie 2017
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a două certificate de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 4064 din 24.03.2017,
prin care se propune emiterea a două certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) , având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.6 din Legea
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit două certificate de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 134 din 27 martie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind prelungirea valabilităţii a două autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Arhitectului – şef înregistrat la nr.4078 din 27.03.2017, prin care se propune
prelungirea valabilităţii a două autorizaţii de construire.
În conformitate cu prevederile art. 7, alin 7 din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, nr.
50/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se prelungeşte valabilitatea a două autorizaţii de construire, prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie
Arhitectului – şef al judeţului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 135 din 27 martie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a unei autorizaţii de construire
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr.4176 din 28.03.2017,
prin care se propune emiterea unei autorizaţii de construire.
30

În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emite o autorizaţie de construire, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta dispoziţie Direcţiei
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
PREŞEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 141 din 29 martie 2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
privind emiterea a trei certificate de urbanism
Constantin Rădulescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat la nr. 4215 din 28.03.2017,
prin care se propune emiterea a trei certificate de urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) , având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.6 din Legea
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, emit următoarea
DISPOZIŢIE
Art. 1 Se emit trei certificate de urbanism, prevăzute în 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. 142 din 29 martie 2017
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ANEXE

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr. 98 din 7 martie 2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, cu completările şi modificările ulterioare
Nr. .... din ... interval: 20 - 21
Nr.
crt.
1

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avizele și acordurile
stabilite prin
certificatul de
urbanism

4

5

6

7

Comuna
Stoeneşti,
satul
Stoeneşti,
judeţul
Vâlcea

Desfiinţare clădire
existentă-parter, cu
funcţiunea de
grădiniţă cu program
normal, în vederea
realizării investiţiei
"Construire grădiniţăparter, cu program
normal, satul
Dobriceni, comuna
Stoeneşti, judeţul
Vâlcea"

Comuna
Stoeneşti,
satul
Dobriceni,
judeţul Vâlcea

12 luni

-Alimentare cu apă;Alimentare cu energie
electrică;
-Punct
de
vedere/actul
administrativ al autorităţii
competente
pentru
protecţia
mediului;Dovada
înregistrării
proiectului la Ordinul
Arhitecţilor din România;
- Hotărârea Consiliului
Local de trecere a
construcţiei
cu
funcţiunea-gradiniţă, din
domeniul
public
în
domeniul
privat
al
comunei Stoeneşti, în
vederea desfiinţării;- Aviz
Inspectoratul
Şcolar
Vâlcea.

Comuna
Stoeneşti,
satul
Stoeneşti,
judeţul
Vâlcea

Construire grădiniţăparter, cu program
normal, satul
Dobriceni, comuna
Stoeneşti, judeţul
Vâlcea

Comuna
Stoeneşti,
satul
Dobriceni,
judeţul Vâlcea

12 luni

- Sănătatea populaţiei;Aviz Inspectoratul de
Stat
în
Construcţii;Studiu geotehnic;- Punct
de
vedere/actul
administrativ al autorităţii
competente
pentru
protecţia mediului.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

2

3

1

DUMBRAVĂ
GHEORGHE
primar al
comunei
Stoeneşti

2

DUMBRAVĂ
GHEORGHE
primar al
comunei
Stoeneşti

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
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CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 99 din 07.03.2017

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: 19 – 19
Nr. Solicitant
crt.
1

2

19 Mitrache
Gheorghe

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificat de
urbanism

Avize și acorduri de
amplasament solicitate prin
certificatul de urbanism

3

4

5

6

7

12 luni

-Potrivit prevederilor art.47,
alin. (3), lit.e) din Legea nr.
350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismul, cu
modificările și completările
ulterioare: - Pentru
propunerea de dezmembrare
prezentată, este necesară
elaborarea unui Plan
Urbanistic Zonal, în
conformitate cu Planul
Urbanistic General aprobat
prin H.C.L. nr. 50 din
31.10.2011 și a
Regulamentului Local de
urbanism afferent, precum și
a Hotărârii Guvernului
României nr.525 /1996,
republicată, privind
Regulamentul general de
urbanism
- Plan Urbanistic Zonal
avizat și aprobat conform
prevederilor legale.

Ramnicu
Valcea,
Județul
Vâlcea,
Cartier
Goranu, Str.
Zăvoieni,
Nr.42A

,, Operațiuni
Comuna
notariale privind Bujoreni, Satul
circulația
Olteni
imobiliară dezmembrare
teren în 7 loturi ''

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr.102 din 09.03.2017

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: 22 – 22
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

1

2

3

4

22 Sanfrancisco Ramnicu
Eleonora
Valcea, Județul
Vâlcea, Henri
Coandă Nr.2

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

,,Alipire terenuri cu
numerele cadastrale
35454, 35455,35456,
35457, 35458, 35459''

Comuna
Bujoreni,
Satul Malu
Virtop

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
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6
12 luni

7

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr.103 din 09.03.2017

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: 23 – 23
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

1

2

3

4

23 S.C.Grupinstal
S.R.L. pentru
S.C. Distribuție
Energie
Oltenia S.A.

Ramnicu
Valcea,
Județul
Vâlcea, Str.
Știrbei Vodă,
Nr.7

Amplasament Valabilitate
certificat de
urbanism
5

,, Branșament
Comuna
electric
Bujoreni,
monofazat
Satul Lunca
subteran pentru
imobil - Linguraru
Maria ''

Avize și acorduri de
amplasament solicitate prin
certificatul de urbanism

6

7

12 luni

Protecția mediului; alimentare
cu apă; - alimentare cu energie
electrică; - Aviz Administrator
drum
comunal
Aviz
Inspectoratul
de
Poliţie
Judeţean Serviciul rutier
- Referat verificator proiect
conform
Legii
nr.10/1995
privind calitatea în construcții,
republicată;- Deviz estimativ de
lucrări;Proiectul
pentru
autorizarea
lucrărilor
de
construcții va fi întocmit în
conformitate cu prevederile
Legii
50/1991,
privind
autorizarea executării lucrărilor
de construcții, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare- Anexa nr.1

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 104 din 9 martie 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 ... nterval: 24 – 24
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

1

2

3

4

5

Compania
Sector 5,
Națională de Bucuresti,
Administrare a Arămaști,
Infrastructurii Nr. 4
Rutiere S.A.Direcția
Regională de
Drumuri și
Poduri
Craiova prin
S.C.Consultan
ţă pentru

Consolidare taluz,
reparații podeț
existent și
refacere sistem
rutier la obiectivul
calamitat pe
D.N.67, km
146+915

Comuna
Slatioara,
Comuna
Maldarești

34

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

7

12 luni

-Protecția mediului; Alimentare cu energie
electrică;-Aviz de
gospodărire a apelor; - Aviz
Inspectoratul Județean de
Poliție - Serviciul Rutier;
-Acord Inspectoratul
Județean în Construcții
Vâlcea; -Acord proprietari de
teren exprimat în formă
autentică dacă sunt afectate
proprietăți private (după caz);

-Expertiză tehnică;-Verificator
proiect, conform Legii
nr.10/1995 privind calitatea în
construcţii, republicată;Studiu geotehnic verificat la
cerința Af;-Deviz general de
lucrări; -Plan de încadrare in
zonă şi plan de situaţie
intocmite pe suport
topografic, vizate la Oficiul de
Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea;

Infrastructuri
Terestre
CONSIT S.A.

Președinte,
Constantin Rădulescu
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 105 din 9 martie 2017

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din __Interval: 9 – 9
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

1

2

3

1 S.C.
Distribuție
Energie
Oltenia S.A.

Denumirea lucrării Valoare
-lei4

Râmnicu
Vâlcea,
Județul
Vâlcea

Amplasament

Durată de
execuție

Observații

6

7

8

5

Branșament
1326,00 Comuna Runcu
electric trifazat
subteran –
Crețulescu Florian
Arhitect Șef,
Elena Dana Petrescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

1 lună

Anexa la Dispoziția nr. 108 din 13 martie

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din ___Interval: 8 – 9
Nr. Solicitant Adresa
crt
solicitant
.
1

2

3

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată de
execuție

Observații

4

5

6

7

8

1. S.C.
Distribuție
Energie
Oltenia
S.A.

Râmnicu
Vâlcea,
Județul
Vâlcea

Alimentare cu
1.600 lei
energie electrică prin
branșament subteran
pentru locuința Langă Elena Alina

Comuna
Bujoreni, satul
Olteni

1 lună

2. S.C.
Distribuție
Energie
Oltenia
S.A.

Râmnicu
Vâlcea,
Județul
Vâlcea

Alimentare cu
900 lei
energie electrică prin
branșament subteran
pentru locuința –
Pătru Ilie Sebastian

Comuna
Bujoreni, satul
Lunca

1 lună

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
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Anexa la Dispoziţia nr. 110 din 13.03.2017
LISTA
cuprinzând certificatul de urbanism propus a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, cu completările şi modificările ulterioare
Nr. ........... din ...
Interval:
Nr.
crt.
1
1.

2.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

2

3

4

MIRION ILIE

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

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avizele și acordurile
stabilite prin
certificatul de
urbanism

5

6

7

Comuna
Voineasa,
satul
Voineşiţa,
strada
I.Gh.Duca,
numărul 73,
jud.Vâlcea

Alipire
terenuri cu
numerele
cadastrale
35838 şi
36333

Comuna
Voineasa, satul
Voineşiţa, strada
I.Gh.Duca, nr.73,
punctul " Cărare
" şi strada Dunga
Malului, nr.1,
punctul "Cărare",
Jud. Vâlcea

12 luni

Comuna
Voineasa,
satul
Voineasa,
strada Aleea
Lotrului,
nr.1, bl.T3,
sc.A, et.2,
ap.9,
jud.Vâlcea

Construire
locuinţă de
vacanţă D+P

Comuna
Voineasa,
punctul Lacul
Vidra,
Jud.Vâlcea

12 luni

36

NU ESTE CAZUL

-Alimentare cu energie
electrică; -Sănătatea
populaţiei;
-Aviz
C.N.I.R. S.A.- Direcţia
Regională de Drumuri
şi Poduri Craiova; Aviz de gospodărire a
apelor;
Studiu
Geotehnic;Referat
verificator
conform
Legii nr.10/1995 privind
Calitatea în Construcţii,
republicată; - Plan de
incadrare în zonă şi
plan
de
situaţie
întocmit pe ridicare
topografică vizată de
Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară; Dovada de la O.A.R.
de luare in evidenţă a
documentaţiei în faza
DTAC;Punct
de
vedere/actul
administrativ
al
autorităţii competente
pentru
protecţia
mediului (copie);

3.

BOTIZ MARIA
ANTUANELA

Comuna
Voineasa,
satul
Voineşiţa,
strada
Voineşiţa,
numărul 2,
jud.Vâlcea

Amenajare
mansardă în
pod existent,
extindere şi
schimbare de
destinaţie din
"Canton
silvic" în
locuinţă şi
construire
împrejmuire

Comuna
Voineasa, satul
Voineşiţa, Jud.
Vâlcea

12 luni

Alimentare cu apă; Alimentare cu energie
electrică; - Sănătatea
populaţiei; - Acordul
vecinilor (nord şi sud)
exprimat în formă
autentică,
pentru
lucrările propuse; Aviz proiectant iniţial
sau Expertiză tehnică;
- Aviz Inspectoratul de
Stat în Construcţii; Studiu Geotehnic;
Referat
verificator
conform
Legii
nr.10/1995
privind
Calitatea
în
Construcţii; - Plan de
incadrare în zonă şi
Plan
de
situaţie
întocmit pe ridicare
topografică vizată de
Oficiul de Cadastru şi
Publicitate imobiliară; Dovada
înregistrării
proiectului la Ordinul
Arhitecţllor di Romania

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 113 din 14.03.2017

LISTA
cuprinzând certificatele de urbanism propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din ... interval: 14 – 14
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificate
urbanism

Avize și acorduri pentru
autorizația de construire

1

2

3

4

5

6

7

12 luni

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

14 S.C.Diana
S.R.L. prin
Crăciunescu
Irina

Râmnicu
Vâlcea, județ
Vâlcea,
Calea lui
Traian nr.227

,,Modernizare comuna Bujoreni
fabrică de
preparate
carne în
județul Vâlcea"
- Desființare
construcții
( C1parțial; C7
și C10 înscrise
în Cartea
funciară
nr.35558)

37

cerința Af;- Referate verificator
conform Legii nr.10 /1995,
republicată;- Proiect pentru
autorizarea lucrărilor de
construcții conform conţinutul cadru , anexa nr.1 din Legea
nr.50/1991, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare; - Plan de încadrare în
zonă a lucrării, pe suport
topografic vizat de oficiul de
cadastru şi publicitate imobiliară
teritorial, întocmită la scările
1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau
1:1.000, după caz;- Plan de
situaţie privind amplasarea
obiectivelor investiţiei - planşă pe
suport topografic vizat de oficiul
de cadastru şi publicitate
imobiliară teritorial, întocmită la
scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500,
1:200 sau 1:100, după caz, prin
care se precizează: - imobilul,
identificat prin numărul cadastral,
pentru care a fost emis certificatul
de urbanism, descris prin
totalitatea elementelor topografice
determinante pentru suprafaţa,
lungimea laturilor, unghiuri,
inclusiv poziţia şi înălţimea la
coamă a calcanelor limitrofe,
precum şi poziţia reperelor fixe şi
mobile de trasare; - amplasarea
tuturor construcţiilor care se vor
menţine, se vor desfiinţa sau se
vor construi; - cotele construcţiilor
proiectate şi menţinute, pe cele
trei dimensiuni (cotele ±0,00; cote
de nivel; distanţe de amplasare;
axe; cotele trotuarelor, aleilor,
platformelor etc.); - denumirile şi
destinaţiile fiecărui corp de
construcţie; - sistematizarea pe
verticală a terenului şi modul de
scurgere a apelor pluviale; accesele pietonale şi carosabile
din incintă şi clădiri, plantaţiile
prevăzute; - Pentru demolarea
construcțiilor, C1parțial; C7 și
C10 înscrise în Cartea funciară
nr.35558 se va solicita separat
Autorizație de desființare cu
documentația aferentă conform
conţinutul - cadru , anexa nr.1 din
Legea nr.50/1991, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare
Președinte,
Constantin RĂDULESCU
38
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Anexa la Dispoziţia nr. 114 din 15 martie 2017
LISTA
cuprinzând certificatul de urbanism eliberat a căror valabilitate urmează a se prelungi
conform prevederilor din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare
Nr. .... din ... Interval: 69
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

1

2

3

1

Valabilitate
Denumirea
Amplasament certificate
lucrării
urbanism
4

5

,, Execuţie
foraje de
cercetare în
perimetrul
de
prospecţiune
pentru
pegmatit cu
mică şi
feldspat
Zona
cataracte I Voineasa,
judeţul
Vâlcea”

S.C.SAREROM Comuna
S.R.L.
Afumaţi,
Şoseaua
BucureştiUrziceni,
nr.89,
judeşul
Ilfov

Avizele și acordurile
stabilite prin certificatul de
urbanism

6

Comuna
Voineasa,
punctul
Obârşia
Lotrului,
judeţul
Vâlcea.

7

12 luni

ARHITECT SEF,
ELENA DANA PETRESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziţia nr.115 din 15 martie 2017

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

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

1

2

3

4

MUNTEANU
NICOLAE şi
MUNTEANU
DORU

Municipiul
Rm.Vâlcea,
strada
Libertăţii,
nr.4,
bl.A18,
sc.D, et.4,
ap.14,
judeţul
Vâlcea şi
municipiul
Baia Mare,
strada
Moldovei,

Construire
Ansamblu
turistic:
Complex
hotelier P+2E+M,
P+3E+M,
P+4E+M,
P+2E+3
retras în stil
tirolez,
restaurant,
SPA,
piscină

1

5

6

Comuna
Voineasa,
punctul
Obârşia
Lotrului,
judeţul
Vâlcea.

12 luni

39

Avizele și acordurile
stabilite prin certificatul de
urbanism
7
- Aviz Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA - Direcţia Silvică Vâlcea
pentru scoatere din fond forestier;
- In conformitate cu prevederile art.32,
alin.(1), lit.c) din Legea nr.350/2001
privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul
cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
se
condiţionează autorizarea investiţiei
propuse de elaborarea şi aprobarea de
către autoritatea publică competentă a
unui plan urbanistic zonal numai în
baza unui aviz de iniţiere a
documentaţiei de urbanism.

nr.18, sc.B,
et.3, ap.17,
judeţul
Maramureş

interioară şi
exterioară,
terenuri de
sport,
traseu de
biciclete,
imprejmuire
pe limita de
proprietate,
amplasare
fosă
septică şi
amenajare
parcare.
ARHITECT SEF,
ELENA DANA PETRESCU

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr.116 din 16 martie 2017

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din ___Interval: 10 – 11
Nr. Solicitant
crt.
1

2

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată de
execuție

Observații

3

4

5

6

7

8

10 Mihai
Ramnicu
Alexandru Valcea,
Marian
Județul
Vâlcea, Str.
Rapsodiei
Nr. 10, Bl.
D1/5, Sc.A,
Ap.3

,, Construire
199.623 din care: Comuna
locuință P+1E,
190.950 lei
Bujoreni,
bazin vidanjabil locuință, 3.373 Satul Olteni
și împrejmuire
lei împrejmuire,
proprietate "
și 2.000 lei bazin
vidanjabil

36 luni

11 Iordache
Lucica

,, Construire
locuință S+P,
bazin vidanjabil
și împrejmuire "

36 uni

Ramnicu
Valcea,
Județul
Vâlcea, Str.
Lucian
Blaga,
Nr.10, Bl.49,
Sc.A, Et.4,
Ap.14

186.500 din care: Comuna
160.000 lei
Bujoreni,
locuința, 12.000 Satul Olteni
lei împrejmuire,
13.500 lei bazin
vidanjabil și 500
lei organizare de
executie

Președinte,
Constantin RĂDULESCU

40
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Anexa la Dispoziția nr. 118 din 17 martie 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: 31 – 32
Nr. Solicitant Adresa Denumirea Amplasament Valabilitate Avize și acorduri de amplasament solicitate prin
crt.
solicitant
lucrării
certificat de
certificatul de urbanism
urbanism
1

2

3

4

5

6

7

31 Direcția
Silvică
Vâlcea

Ramnicu
Valcea,
Județul
Vâlcea,
Str. Carol
I, Nr. 37

Refacere
drum
forestier
Bistrița,
inclusiv
pod L=12
m.

Comuna
Costesti,
Satul Bistrita

12 luni

Protecția mediului; - Aviz Sistemul de Gospodărire
a Apelor Vâlcea;- Aviz Administrator Parc Național
Buila - Vânturarița; - Aviz administrator rețea
electrică ( Distribuție Energie Oltenia S.A.);- Aviz
Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea;- Acord
Inspectoratul Județean în Construcții Vâlcea; Expertiză tehnică;- Studiu geotehnic verificat la
cerința Af;- Referat verificator proiect, conform
prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea în
construcții, cu modificările și completările ulterioare;Plan de situație și plan de încadrare în zonă
întocmite pe suport topografic, vizate de Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea;

32 Direcția
Silvică
Vâlcea

Ramnicu
Valcea,
Județul
Vâlcea,
Str. Carol
I, Nr. 37

Refacere
drum
forestier
Prislop.

Comuna
Costesti,
Satul Pietreni

12 luni

Protecția mediului; - Aviz Sistemul de
Gospodărire a Apelor Vâlcea;- Aviz
Administrator Parc Național Buila - Vânturarița;
- Acord Inspectoratul Județean în Construcții
Vâlcea; - Expertiză tehnică;- Studiu geotehnic
verificat la cerința Af;- Referat verificator
proiect, conform prevederilor Legii nr.10/1995
privind calitatea în construcții, cu modificările și
completările ulterioare;- Plan de situație și plan
de încadrare în zonă întocmite pe suport
topografic, vizate de Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Vâlcea;

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 121 din 20 martie 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: 33 – 34
Nr. Solicitant Adresa solicitant Denumirea
crt.
lucrării
1

2

33 S.C.
Distribuție
Energie
Oltenia
S.A. prin
S.C.Oneli

3
Ramnicu Valcea,
Județul Vâlcea,
Știrbei Vodă
Nr.26

4

Amplasament

Valabilitate
certificat de
urbanism

Avize și acorduri de amplasament
solicitate prin certificatul de
urbanism

5

6

7

,, RA2 Comuna Stroesti
Reparație
LES 20kv
Lădești Copăceni Derivație
41

12 luni

Protecția mediului; - Acorduri
proprietari terenuri pentru execuția
lucrărilor propuse și acces la
amplasament, exprimate în formă
autentică conform prevederilor
legale; - Convenție uz servitute în

Serv
S.R.L.

favoarea S.C. Distribuție Energie
Oltenia S.A pentru acces - Studiu
geotehnic verificat la cerința Af: Referat verificator proiect conform
Legii nr.10/1995 privind calitatea în
construcții republicată; -Deviz
estimativ de lucrări;- Plan de
încadrare în zonă şi plan de situaţie
întocmite conform Legii nr. 50/1991,
pe suport topografic cu menționarea
proprietarilor de terenuri

Dianu comuna
Stroești "

34 OMV
, Bucuresti, Str.
PETROM Coralilor, Nr. 22
S.A. ASSET II
OLTENIA
prin S.C.
EXPERT
SERV
S.R.L.

”Lucrări de Comuna Sutești
amenajare și Comuna
drum
Crețeni
acces,
careu
foraj,
forajul și
punerea în
producție
a sondei
4317
Mamu”

12 luni

Protecția mediului; - sănătatea
populaţiei; - Aviz Agenția Națională
pentru Resurse Minerale;- Aviz de
gospodărirea apelor; Aviz Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară
Vâlcea și Decizia D.A.D.R. pentru
scoaterea terenului din circuitul
agricol;- Acord administrator drum
de exploatare; - Acorduri proprietari
terenuri în conformitate cu
prevederile legale, pentru acces și
realizarea lucrărilor propuse prin
proiect; - Referat verificator proiect,
conform prevederilor Legii
nr.10/1995 privind calitatea în
construcții, cu modificările și
completările ulterioare;- Plan de
încadrare în zonă și plan de situație
întocmite pe suport topografic,
vizate de Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Vâlcea;

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 122 din 21.03.2017

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: 35 – 36
Avize și acorduri de
amplasament solicitate prin
certificatul de urbanism

Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificat de
urbanism

1

2

3

4

5

6

7

12 luni

Protecția mediului; - alimentare
cu apă; - alimentare cu energie
electrică; - salubritate; - Studiu
Geotehnic;- Documentația se va
întocmi conform conținutului
cadru al proiectului pentru
autorizarea
lucrărilor
de
construcții
P.A.C. - potrivit
dispozițiilor Legii nr.50/1991
privind
autorizarea executării
lucrărilor
de
construcții,

35 Văduva
RobertBogdan și
Văduva
Eliza- Elena

Bujoreni,
Satul Malu
Alb, Județul
Vâlcea, Nr.
114

,, Construire
locuință
individuală P+M,
împrejmuire
proprietate și
fosă septică "

Comuna
Bujoreni,
Satul Malu
Alb

42

republicată, cu modificările și
completările ulterioare – Anexa
nr.1;- Plan de încadrare în zonă
și Plan de situaţie întocmit pe
suport topografic, vizat la Oficiul
de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vâlcea;
36 Mihai
Ramnicu
,, Branșament la Comuna
Alexandru - Valcea,
rețeaua de apă
Bujoreni,
Marian
Județul
potabilă "
Satul Olteni
Vâlcea, Nr.
10, Bl. D1/5,
Sc. A, Ap. 3

12

Protecția mediului; - alimentare cu
apă; - alimentare cu energie
electrică; - Aviz Administrator drum
comunal - Aviz Inspectoratul de
Poliţie Judeţean - Serviciul Rutier;
-Proiectul
pentru
autorizarea
lucrărilor de construcții va fi întocmit
în conformitate cu prevederile Legii
nr. 50/1991, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare – Anexa nr.1;Copie Autorizație de construire;

Președinte,
Constantin RĂDULESCU

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 123 din 21 martie 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: 37 – 37
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

1

2

3

1 S.C.
DISTRIBUȚ
IE
ENERGIE
OLTENIA
S.A.(prin
Electro
Serv
Company
S.R.L.împuternicit
Bogdan
Constantin
Placintescu

Craiova, Județul
Dolj, Strada
Calea
Severinului, Nr.
97

Denumirea Amplasament Valabilitate
lucrării
certificat de
urbanism
4

5

'' Alimentare Comuna
cu energie Runcu, Satul
electrică loc Snamana
consum
permanent
stație de
telefonie
mobilă
ORANGE'

6

7

12 luni

Protecția mediului; - Aviz și acord
Administrator drum - comuna
Runcu
- Aviz Inspectoratul de Poliţie
Judeţean - Serviciul Rutier
- Aviz tehnic de racordare CEZ
Distribuție
- Deviz estimativ de lucrări;
- Proiectul pentru autorizarea
lucrărilor de construcții va fi
întocmit în conformitate cu
prevederile Legii nr. 50/1991,
privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții, republicată,
cu modificările și completările
ulterioare – Anexa nr.1;
- Copie Autorizație de construire;

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
43

Avize și acorduri de amplasament
solicitate prin certificatul de
urbanism

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 129 din 23 martie 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: 38 – 39
Nr. Solicita Adresa Denumirea Amplasament Valabilitate Avize și acorduri de amplasament solicitate
crt.
nt
solicitant lucrării
certificat
prin certificatul de urbanism
urbanism
1

2

3

4

5

6

7

38 Consiliu
l
Județea
n
Vâlcea

Râmnicu
Vâlcea,
Județul
Vâlcea,
C.P.
240595,
Str.
General
Praporg
escu,
Nr.1

Refacere Comuna
platformă Malaia, Satul
drum,
Ciungetu
ziduri de
sprijin și
amenajări
podețe pe
D.J. 701D
Ciunget Latorița Galbenu,
km 0+000
-5+500.

12 luni

Protecția mediului; - Aviz de gospodărire a
apelor;
- Aviz Administrator rețea energie electrică,
dacă lucrările se realizează în zona de
protecție și de siguranță a rețelei electrice;
- Aviz Inspectoratul de Poliție al Județului
Vâlcea - Serviciul Rutier;
- Acord Inspectoratul Județean în Construcții
Vâlcea;
- Acorduri proprietari terenuri, în formă
autentică, dacă la realizarea lucrărilor se
afectează proprietăți private; - Expertiză
tehnică;
- Studiu geotehnic verificat la cerința Af;
- Referat verificator proiect conform Legii nr.
10/1995 privind calitatea în construcții,
republicată;
- Plan de încadrare în zonă și plan de
situație cadastral cu reprezentarea
proprietăților private situate în zonele de
intervenție și în imediata vecinătate a
acestora, cu indicarea proprietarilor,
întocmite pe suport topografic, vizate la
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Vâlcea.

39 S.C.
Distribuț
ie
Energie
Oltenia
S.A prin
S.C.
Grupins
tal
S.R.L

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

Branșame Comuna
nt electric Dragoesti
monofazat
subteran
pentru
locuința Tănase
Mirel
Marin,
comuna
Drăgoești,
satul
Drăgoești,
nr.1,
județul
Vâlcea.

12 luni

Protecția mediului; - alimentare cu energie
electrică; - telefonizare; - Aviz Administrator
drum județean;
- Aviz Inspectoratul de Poliție al Județului
Vâlcea - Serviciul Rutier;
- Referat verificator proiect conform Legii
nr.10/1995 privind calitatea în construcții,
republicată;
- Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de
construcții va fi întocmit în conformitate cu
prevederile Legii 50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de
construcții, republicată, cu modificările și
completările ulterioare – Anexa nr.1

Președinte,
Constantin RĂDULESCU

44

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 135 din 27 martie 2017
LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire eliberate pentru executare de lucrări, a căror valabilitate
urmează a se prelungi

Nr.
crt.

Nr. autorizație
Data eliberării

Solicitant

Denumirea lucrării

Valoare

Localitate

Durata de
prelungire

1

2

3

4

5

6

7

1

32/13.10.2015

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

"Proiectul ro-net 226.382,08
construirea unei
lei
infrastructuri naționale
de broadband în
zonele defavorizate localitatea Bănțești"

Comuna
Mădulari,
Comuna
Șușani,
judeţul
Vâlcea

12 luni

2

33/13.10.2015

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

"Proiectul ro-net 143.962,37
construirea unei
lei
infrastructuri naționale
de broadband în
zonele defavorizate localitatea Geamăna"

Comuna
Măciuca,
Comuna
Ștănești,
judeţul
Vâlcea

12 luni

Arhitect șef,
Elena Dana PETRESCU

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr.141 din 29 martie 2017

LISTA
cuprinzând autorizațiile de construire propuse a se elibera pentru executare lucrări
conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
cu modificările și completările ulterioare
Nr. ____ din _interval: 13 – 13
Nr.
crt.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea lucrării

Valoare
-lei-

Amplasament

Durată
execuție

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Comuna
Continuare lucrări la
Amărăsti Amărăști obiectivul
,,Asfaltare
Comuna
prin primar Județul drum communal D.C.88
Amărăști,
Constantin Vâlcea Crețeni- Nemoiu
km 1.538.156,00
satele
Drăghici
3+800-8+200
"(lucrări
Mereșești și
începute
în
baza
Padina,
autorizației
de
județul
construire nr.11 din
Vâlcea
27.03.2009, pentru care
se
vor
respecta
prevederile și condițiile
din autorizația inițială)
Președinte,
Constantin RĂDULESCU
45

24 luni

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa la Dispoziția nr. 142 din 29.03.2017

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: 42 – 44
Nr.
cert.

Solicitant

Adresa
solicitant

Denumirea
lucrării

Amplasament

Valabilitate
certificat de
urbanism

Avize și acorduri de
amplasament solicitate
prin certificat urbanism

1

2

3

4

5

6

7
Protecția mediului; -canalizare;
- alimentare cu energie
electrică; - gaze naturale;
telefonizare;
Aviz
Administrator D.N., drumuri
comunale și private; - Aviz
Inspectoratul de Poliție al
Județului Vâlcea - Serviciul
Rutier;- Acorduri proprietari
terenuri, în formă autentică,
pentru lucrările ce afectează
proprietăți private; - Plan de
încadrare în zonă și plan de
situație
cadastral
cu
reprezentarea
proprietăților
private situate în zonele de
intervenție și în imediata
vecinătate a acestora, cu
indicarea
proprietarilor,
întocmite pe suport topografic,
vizate la Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Vâlcea.

42 S.C.Apavil
S.A. Vâlcea
prin Jianu
Cristian Director
General

Râmnicu
Vâlcea,
Județul
Vâlcea, str.
Carol I, nr. 35

,,Înlocuire rețea Comuna
apă potabilă și
Bujoreni
branșamente apă
str. Calea lui
Traian - zona
Cuptorul
Fermecat "

12 luni

43 Comuna
Câineni prin
Nicolae Ion
primarul
Comunei

Cîineni,
Satul Cîinenii
Mari, Județul
Vâlcea

''Operațiuni
Comuna Cîineni,
notariale
privind Satul Cîinenii
circulația imobiliară Mari
- evaluare pentru
concesionare teren''

12 luni

44 Obștea
Moșnenilor
Greblești
prin Canini
Nicolae Paul

Cîineni,
Satul
Greblești,
Județul
Vâlcea

,,Construire Drum Comuna Cîineni,
Forestier Boia
Satul Greblești
Mică - Coți - Faza
Studiu de
fezabilitate "

12 luni

Președinte,
Constantin RĂDULESCU
46

Protecția mediului; -Aviz tehnic
Inspectoratul de Stat în
Construcţii;-avizul
Autorității
competente privind aprobarea
schimbării de categoriei de
folosință forostieră (Garda
Forestieră sau Ministerul
Apelor și Pădurilor) -Studiu
geotehnic; - Plan de încadrare
în zonă şi plan de situaţie
întocmit pe suport topografic;Pentru Faza P.A.C. se va
solicita un nou Certificat de
Urbanism; -Proiectarea de
drmuri forestier se va realiza
de persoane fizice sau juridice
atestate în acest scop

