CONSILIULUI JUDEŢEAN VÂLCEA

PROCES-VERBAL
încheiat la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea
din data de 31 mai 2008

Dl.Cîlea - Doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni, stimaţi invitaţi, bună ziua şi bine
aţi venit la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, convocată astăzi 31 mai 2008,
ora 900, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr.232 din 27 mai 2008.
Stimaţi colegi, cred că regretăm cu toţii situaţia în care se află domnul Dumitru Buşe –
Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea şi îi dorim, din tot sufletul, ca starea sănătăţii
dânsului să se îmbunătăţească şi îl aşteptăm cât mai curând printre noi. Eu am încredere
în medicii care îl supraveghează că vor găsi soluţia de rezolvare a problemei de sănătate
pe care o are. În aceste condiţii, îmi revine mie sarcina de a conduce şedinţa de azi a
Consiliului Judeţean Vâlcea. Sunt prezenţi 31 consilieri judeţeni, absentează 2 consilieri
judeţeni, deci Consiliul judeţean este legal întrunit. La şedinţă participă, de asemenea,
reprezentanţi ai unor autorităţi ale administraţiei publice locale şi instituţii publice,
conducători ai unor societăţi comerciale, conducători ai instituţiilor şi serviciilor publice de
sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea, funcţionari din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului judeţean. De asemenea, la şedinţă au fost invitate următoarele
persoane: Domnul Ilie Amuzan – Primar, Oraşul Călimăneşti; Domnul Comisar Daniel
Munteanu – Adjunct Şef Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, pe probleme de ordine
publică. Le mulţumim tuturor pentru prezenţa la şedinţa noastră de azi! Pe ordinea de zi
au fost înscrise următoarele materiale: 9 proiecte de hotărâri; 2 informări, una privind
activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea între cele două
şedinte ala Consiliului Judeţean Vâlcea şi una privind activitatea instituţiilor publice de
cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea, în trimestrul I, anul 2008; 2
procese-verbale, cel al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de
18 aprilie 2008 şi cel al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 30
aprilie 2008. La punctul “Diverse”, au fost înscrise următoarele materiale: 1. Proiectul de
hotărâre privind numirea doamnei Ionescu Loredana în funcţia de director adjunct
economic al Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul” Vâlcea; 2. Notă privind soluţionarea
plângerii prealabile formulate de S.C. DACOS S.R.L. pentru revocarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.69 din 18 aprilie 2008, referitoare la aprobarea
Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate, a Caietului de sarcini şi a Programului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate pe perioada 01.07.2008 – 30.06.2011 , în judeţul Vâlcea; 3.
Informare privind eficienţa activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului
Vâlcea, în trim. I – 2008; 4. Informare privind solicitarea unui sprijin financiar de către
familiile afectate de alunecările haldei de steril din satul Turceşti comuna Mateeşti; 5.
Raport privind activitatea delegaţiei Consiliului Judeţean Vâlcea la întâlnirea de la
Liverpool – Les Rencontes, 28 februarie – 2 martie 2008; 6. Raport privind activitatea
Consiliului Judeţean Vâlcea de promovare a judeţului pe plan extern şi participarea la
evenimente internaţionale în perioada octombrie 2005 - martie 2008. De asemenea, vă
rog să fiţi de acord cu introducerea, pe ordinea de zi, şi a următorului material: Proiect de
hotărâre privind repartizarea sumei de 444.000 lei din bugetul propriu al judeţului
Vâlcea, pe anul 2008, în bugetul Oraşului Bălceşti, pentru cofinanţarea proiectului
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„Sistem zonal de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în oraşul Bălceşti”.
Referitor la proiectul de hotărâre prevăzut la punctul 6, respectiv, Proiect de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean
Vâlcea, propun scoaterea acestui material de pe ordinea de zi, întrucât Comisia pentru
Buget, Finanţe, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului Vâlcea a propus
amânarea adoptării până la o şedinţă viitoare a consiliului judeţean, deoarece în şedinţa
Guvernului din data de 28 mai 2008, au fost reglementate modalităţile de validare a
mandatului preşedintelui consiliului judeţean şi de constituire a noului consiliu judeţean.
De asemenea, propunem amânarea proiectului de hotarâre de la punctul 4 de pe ordinea
de zi, respectiv Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului
Vâlcea, a bugetelor unor instituţii publice de cultură finanţate parţial din bugetul
local, a anexei nr. 23 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.18/2008 şi
aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a veniturilor şi
cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, pe anul 2008, deoarece considerăm
că este normal să o facă noul Consiliu judeţean. Ordinea de zi o cunoşteţi, nu aş vrea să
o mai citesc. Deci, cu cele două modificări, respectiv retragerea punctului 4 şi punctului 6
şi introducerea materialelor de la punctul Diverse, vă supun la vot ordinea de zi
prezentată. Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? Nu. Vă
mulţumesc.
Dl.Cîlea - Înainte de a trece la discutarea materialelor de pe ordinea de zi, vă fac
cunoscut că, potrivit prevederilor art.46, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.77 din Legea
privind Statutul aleşilor locali, nr.393/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare,
consilierul judeţean nu poate lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă, fie
personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes
patrimonial, respectiv are un interes personal în problema supusă dezbaterii.
PUNCTUL1
Aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean
Vâlcea din data de 18 aprilie 2008
Dl.Cîlea – Dacă sunt observaţii privind cele consemnate în procesul-verbal? - Nu.
Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră procesul-verbal al şedinţei extraordinare
Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 18 aprilie 2008. Cine este pentru ? Cineva
împotrivă ? – Nu. Se abţine cineva ? – Nu.
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 1 al ordinii de zi.
PUNCTUL 2
Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean
Vâlcea din data de 30 aprilie 2008
Dl.Cîlea – Dacă sunt observaţii privind cele consemnate în procesul-verbal? - Nu.
Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră procesul-verbal al şedinţei ordinare Consiliului
Judeţean Vâlcea din data de 30 aprilie 2008. Cine este pentru ? Cineva împotrivă ? – Nu.
Se abţine cineva ? – Nu.
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 2 al ordinii de zi.
PUNCTUL 3
Informare privind activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului Judeţean
Vâlcea între cele două şedinţe ordinare ale Consiliului Judeţean Vâlcea
Dl.Cîlea – Dacă sunt observaţii? – Nu. Vă mulţumesc!
PUNCTUL 4
Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 444.000 lei din bugetul
propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2008, în bugetul Oraşului Bălceşti, pentru
cofinanţarea proiectului „Sistem zonal de colectare a deşeurilor şi depozitare
temporară în oraşul Bălceşti”
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Dl.Cîlea - Vă rog să fiţi de acord să discutăm acum acest material. După cum se
ştie, Consiliul Judeţean Vâlcea a elaborat în parteneriat cu Consiliul Local al Oraşului
Bălceşti, în calitate de beneficiar, proiectul „Sistem zonal de colectare a deşeurilor şi
depozitare temporară în oraşul Bălceşti”, care a fost finanţat prin linia de buget RO
PHARE 2004.016-772.04.01.04.01.01.37. Pentru implementarea proiectului, Consiliul
Local al Oraşului Bălceşti a adoptat o hotărâre privind suportarea cheltuielilor neeligibile.
Având în vedere această situaţie, propunem repartizarea sumei de 444.000 lei din sumele
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzută în
bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2008, Oraşului Bălceşti, pentru cofinanţarea
proiectului „Sistem zonal de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în oraşul
Bălceşti”. Vreau să vă spun ca acest proiect de hotărâre se impune să-l introducem pe
ordinea de zi, deoarece acum am primit comunicarea că valoarea la licitaţii este cu mult
depăşită. Acum avem termen de încheierea a procedurilor de licitaţie 10 iunie 2008 şi, fiind
termenul foarte scurt, vă rog să fiţi de acord cu alocarea acestei sume de 444.000 lei din
bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pentru cofinanţarea acestui important proiect din zona
Bălceşti. Dacă sunt observaţii în legătură cu acest proiect de hotărâre? – Nu. Dacă nu,
supun aprobării dumneavostră proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este
pentru ? Cineva împotrivă ? – Nu. Se abţine cineva ? – Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 4 al ordinii de zi.
PUNCTUL 5
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a
bugetelor unor instituţii publice de cultură finanţate parţial din bugetul local, a
anexei nr. 23 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.18/2008 şi aprobarea
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a veniturilor şi cheltuielilor
evidenţiate în afara bugetului local, pe anul 2008
Dl.Cîlea – Acest proiect de hotărâre a fost amânat.
PUNCTUL 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului propriu
al judeţului Vâlcea, a bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul
propriu al judeţului, al bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri
proprii, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a veniturilor şi cheltuielilor
evidenţiate în afara bugetului, pe anul 2007
Dl.Cîlea - În anul 2007, execuţia bugetară s-a efectuat în limitele creditelor bugetare
aprobate prin hotărârile Consiliului Judeţean Vâlcea şi în conformitate cu metodologia şi
instrucţiunile transmise de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi legislaţia în vigoare. Dacă
sunt observaţii în legătură cu acest proiect de hotărâre? – Nu. Dacă nu, supun aprobării
dumneavostră proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru ? Cineva
împotrivă ? – Nu. Se abţine cineva ? – Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 6 al ordinii de zi.
PUNCTUL 7
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea
Dl.Cîlea - Acest material a fost retras de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 8
Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. APAVIL S. A.
Vâlcea, prin mărirea aportului în natură al Judeţului Vâlcea
Dl.Câlea - S.C. APAVIL S.A. Vâlcea a solicitat Consiliului Judeţean Vâlcea
transferarea microbuzului marca VOLKSWAGEN din dotarea Consiliului Judeţean Vâlcea
în dotarea S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, ca aport în natură al Judeţului Vâlcea la majorarea
capitalului social al societăţii, în scopul rezolvării problemelor de transport la/de la punctele
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de lucru dispersate în teritoriu, două dintre microbuzele din dotarea unităţii având durata
normală de exploatare depăşită. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.26 din 29
februarie 2008, a fost majorat capitalul social al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea prin mărirea
aportului în natură al Judeţului Vâlcea, constând în autoturismul ARO 244, cu valoarea de
inventar de 18.510,15 lei. Majorarea capitalului social se face prin emiterea de acţiuni
nominative, în valoare nominală de 10 lei fiecare, după evaluarea bunului de către un
expert, în condiţiile legii. Microbuzul cu număr de înmatriculare VL-04-KLH figurează în
evidenţa Consiliului Judeţean Vâlcea cu numărul de inventar 400223 şi o valoare de
inventar de 170 010, 26 lei, data amortizării complete a acestuia fiind luna decembrie
2008. Prin material se propune majorarea capitalului social al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea
prin mărirea aportului în natură al Judeţului Vâlcea, constând în microbuzul marca
VOLKSWAGEN, cu valoarea de inventar de 170 010, 26 lei. Majorarea capitalului social
se face prin emiterea de acţiuni nominative, în valoare nominală de 10 lei fiecare, după
evaluarea bunului de către un expert, în condiţiile legii. Dacă sunt observaţii în legătură cu
acest proiect de hotărâre? – Nu. Dacă nu, supun aprobării dumneavostră proiectul de
hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru ? Cineva împotrivă ? – Nu. Se abţine
cineva ? – Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 8 al ordinii de zi.
PUNCTUL 9
Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor
pentru persoanele cu handicap asistate în centrele de îngrijire şi asistenţă medicală,
precum şi în centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihică din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, în vederea decontării
cheltuielilor pentru persoane cu handicap care provin din alte judeţe.
Dl.Cîlea - Persoanele cu handicap au dreptul să fie îngrijite şi protejate într-un
centru din localitatea/judeţul în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul. În situaţia în care
nevoile individuale ale persoanei cu handicap nu pot fi asigurate în judeţul de reşedinţă,
persoana cu handicap poate fi îngrijită şi protejată într-un centru aflat în altă unitate
administrativ –teritorială. Decontarea cheltuielilor dintre autorităţile administraţiei publice
locale se face pe baza costului mediu lunar al cheltuielilor efectuate în luna anterioară de
centrul în care persoana cu handicap este îngrijită şi protejată. Decontarea cheltuielilor se
face în baza unui cost mediu lunar al cheltuielilor stabilit de consiliul judeţean. La stabilirea
costului mediu lunar al cheltuielilor se iau în calcul cheltuielile de personal şi cheltuielile cu
bunuri şi servicii. La data de 31.12.2007, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea înregistra în centrele de îngrijire şi asistenţă, respectiv în
centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihică un număr de 446 de asistaţi din care 59
persoane provin din alte judeţe. De precizat că numărul persoanelor cu handicap care au
domiciliul în judeţul Vâlcea şi sunt asistaţi în centrele din alte judeţe este de 33. Costul
mediu lunar de întreţinere a unui beneficiar din centrele de îngrijire şi asistenţă , propus
este de 1703 lei/persoană asistată. Costul mediu lunar de întreţinere a unui beneficiar din
centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihică, propus este de 1772 lei/persoană
asistată. Decontarea cheltuielilor pentru persoanele cu handicap asistate în judeţul Vâlcea,
revine consiliului judeţean în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul persoana cu
handicap, prin direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. Se decontează
costul mediu lunar al cheltuielilor, din care se scade contribuţia lunară de întreţinere
datorată de persoana cu handicap. Dacă sunt observaţii în legătură cu acest proiect de
hotărâre? – Nu. Dacă nu, supun aprobării dumneavostră proiectul de hotărâre în forma
prezentată. Cine este pentru ? Cineva împotrivă ? – Nu. Se abţine cineva ? – Nu. Vă
mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 9 al ordinii de zi.
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PUNCTUL 9
Proiect de hotărâre privind renunţarea la dreptul de preemţiune la cumpărarea
imobilului “Şcoala Populară de Arte” (fostul sediu), monument istoric – cod LMI
2004: VL – II – m – B - 09629, situat în B-dul Tudor Vladimirescu, nr.17, Municipiul
Râmnicu-Vâlcea, Judeţul Vâlcea şi a terenului în suprafaţă de 1073 mp,
reprezentând curtea imobilului.
Dl.Cîlea - Ministerul Culturii şi Cultelor–Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniul Cultural Naţional Vâlcea, a comunicat Consiliului Judeţean Vâlcea că, pentru
imobilul “Şcoala Populară de Arte” (fostul sediu), monument istoric - cod LMI 2004: VL-IIm-B-09629 şi terenul în suprafaţă de 1073 mp, reprezentând curtea imobilului, proprietate
a doamnei Tomescu Camelia – Hellen şi a domnului Tomescu Georgian-Daniel, nu îşi
exercită dreptul de preemţiune şi transferă acest drept al statului către autorităţile publice
locale. Prin înştiinţarea privind intenţia de vânzare a imobilului compus din clădire şi teren,
proprietarii au propus o valoare de vânzare de 1.500.000 Euro. Dumneavostră ştiţi că,
fiind monument istoric, avem drept de preemţiune la vânzare, deoarece proprietarul vrea
să vândă. Consiliul Judeţean Vâlcea nu are banii necesari, deci, vă propun să renunţăm la
acest drept de preemţiune. Dacă sunt observaţii în legătură cu acest proiect de hotărâre?
– Nu. Dacă nu, supun aprobării dumneavostră proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Cine este pentru ? Cineva împotrivă ? – Nu. Se abţine cineva ? – Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 9 al ordinii de zi.
PUNCTUL 10
Proiect de hotărâre privind avizarea documentaţiei de urbanism “Plan
Urbanistic Zonal, Bloc de locuinţe P + 6 E parţial 7 E, oraşul Călimăneşti, judeţul
Vâlcea şi Regulament Local de Urbanism”
Dl.Cîlea - Primăria Oraşului Călimăneşti a solicitat avizul pentru documentaţia de
urbanism: “PLAN URBANISTIC
ZONAL Bloc de locuinţe P+6E parţial 7 E, Oraşul
Călimăneşti, Judeţul Vâlcea ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM”. Comisia tehnică
de amenajare a teritoriului şi urbanism, întrunită în şedinţa din data de 20 mai 2008, a
analizat documentaţia. Ca urmare a analizei efectuate şi a discuţiilor purtate, Comisia, cu
majoritate de voturi, a emis aviz favorabil documentaţiei menţionate. Dacă domnul primar
Amuzan are ceva de adăugat? – Nu. Dacă sunt observaţii în legătură cu acest proiect de
hotărâre? – Nu. Dacă nu, supun aprobării dumneavostră proiectul de hotărâre în forma
prezentată. Cine este pentru ? Cineva împotrivă ? – Nu. Se abţine cineva ? – Nu. Vă
mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 10 al ordinii de zi.
PUNCTUL 11
Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru soluţionarea
întâmpinării formulată de numitul Bleichman Gheorghe împotriva propunerilor de
expropriere, stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu
Vâlcea nr.264 din 30.11.2007
Dl.Cîlea - Având în vedere că doamna Rozalia Harambaşa, Arhitect Şef a fost
preşedintele comisiei de cercetare prealabilă, propun ca preşedintele comisiei de
soluţionare a întâmpinării să fie domnul Florea Mierluş, Director executiv – Direcţia
Tehnică. Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a transmis Consiliului Judeţean Vâlcea
întâmpinarea formulată de numitul Bleichman Gheorghe, domiciliat în municipiul Râmnicu
Vâlcea, prin care acesta a contestat propunerile de expropriere stabilite prin Hotărârea
Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr.264 din 30.11.2007 privind iniţierea
procedurilor pentru declararea utilităţii publice a lucrării ,,Sistematizare acces mijloace de
transport strada Ştrandului–DN 64–Pasaj superior Râureni, Municipiul Râmnicu Vâlcea’’.
În scopul soluţionării întâmpinării formulată de numitul Bleichman Gheorghe, este
necesară constituirea unei comisii. Având în vedere cele menţionate, propunem
constituirea comisiei pentru soluţionarea întâmpinării formulată de numitul Bleichman
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Gheorghe împotriva propunerilor de expropriere stabilite de Consiliul Local al Municipiului
Râmnicu Vâlcea prin Hotărârea nr.264 din 30.11.2007 privind iniţierea procedurilor pentru
declararea utilităţii publice a lucrării ,,Sistematizare acces mijloace de transport strada
Ştrandului–DN 64-Pasaj superior Râureni, municipiul Râmnicu -Vâlcea având următoarea
componenţă:
1. Florea Mierluş
- Director executiv, Direcţia Tehnică,
Consiliului Judeţean Vâlcea,
- Preşedinte
2. Mircia Gutău, Primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea
- Membru
3. Florin Vâju, Inginer, S.C. PODRUM S.R.L.
- Membru
4. Adrian Ciocănău
- Proiectant, Vicepreşedinte al Ordinului
Arhitecţiilor
- Membru
5. Nicolae Vălimăreanu
- Director, Regia Autonomă Judeţeană de
Drumuri şi Poduri Vâlcea
- Membru
6. Mihai Buharu
- Proprietar, Imobil str.Ştrandului nr.34
- Membru
7. Dumitru Pâslaru
- Proprietar, Imobil str.Ştrandului nr.44
- Membru
8. Dumitru Şteflea
- Proprietar, Reprezentant S.C.
CONPHYS S.A.
- Membru
Dl.Cîlea - Hotărârea se adoptă prin vot secret! Vă rog să pregătiţi buletinele de vot!
Dl.Prală – Vă rog, dacă se poate, să fiţi de acord să fie vot deschis.
Dl.Cîlea – Nu ştiu dacă este legal!
Dl.Persu – Am o propunere! Cred că ar fi bine ca la punctul 2, să trecem Primarul
Municipiului Râmnicu Vâlcea.
Dl.Cîlea – Este corect! Şi eu am sesizat această problemă.
Dl.Prală – Sunteţi de acord să votăm deschis?
Dl.Cîlea – Cine este pentru vot deschis? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva?
– Nu. Vă mulţumesc!
Dl.Sporiş – Este vot de persoane, domnule preşedinte! Haideţi, să respectăm
regula!
Dl.Cîlea – Da, este vot de persoane!
Dna Moise – S-a votat deja pentru vot deschis.
Dl.Cîlea – Ştiu că s-a votat, dar eu zic să menţinem cadrul legal şi să respectăm
legea. Vă rog să pregătiţi buletinele de vot!
PUNCTUL 12
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Vâlcea cu
Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea şi serviciile publice deconcentrate ale
ministerelor organizate în judeţeul Vâlcea, în vederea promovării şi implementării
proiectului “Public Services in Valcea County – Networking for a common mission”
(Serviciile publice în județul Vâlcea – Parteneriat pentru o misiune comună), în
cadrul Mecanismului Financiar SEE
Dl.Cîlea - La acest material propunem, la solicitarea Instituţiei Prefectului - Judeţul
Vâlcea, completarea listei partenerilor cu Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare
Rurală şi Pescuit Vâlcea, care doreşte să participe ca partener la proiectul respectiv. Deci,
noi nu avusesem în vedere, iniţial, această unitate. Dacă sunt observaţii în legătură cu
acest proiect de hotărâre? – Nu. Dacă nu, supun aprobării dumneavostră proiectul de
hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru ? Cineva împotrivă ? – Nu. Se abţine
cineva ? – Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 12 al ordinii de zi.
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PUNCTUL 13
Informare privind activitatea instituţiilor publice de cultură aflate sub
autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea, în trimestrul I, anul 2008
Dl.Cîlea – Dacă sunt observaţii? – Nu. Vă mulţumesc!
DIVERSE PUNCTUL 14
Proiectul de hotărâre privind numirea doamnei Ionescu Loredana în funcţia
de director adjunct economic al Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul” Vâlcea
Dl.Cîlea - În structura organizatorică a Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul” Vâlcea,
aşa cum este prevăzută în organigrama aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr. 204 din 19.12.2007, figurează postul de director adjunct economic al cărui
titular a fost, până la data de 21.04.2008, domnişoara Constantin Ecaterina. Prin trecerea
domnişoarei Constantin Ecaterina, în urma susţinerii unui concurs, pe un post de execuţie
din cadrul Bibliotecii, postul de director adjunct economic a devenit vacant. Consiliul
Judeţean Vâlcea a organizat, în data de 21 mai 2008, concursul pentru ocuparea postului
de director adjunct economic al Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul” Vâlcea. În urma
desfăşurării concursului, doamna Ionescu Loredana a fost declarată reuşită pentru
ocuparea postului de director adjunct economic al Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul”
Vâlcea. Luând în considerare rezultatele concursului (examenului), concretizate în
Procesul - verbal al Comisiei de examinare, întocmit în data de 21 mai 2008, propunem
numirea doamnei Ionescu Loredana în funcţia de director adjunct economic al Bibliotecii
Judeţene “Antim Ivireanul” Vâlcea, începând cu data de 01 iunie 2008. Hotărârea se
adoptă prin vot secret! Vă rog să pregătiţi buletinele de vot!
NOTA privind soluţionarea plângerii prealabile formulate de S.C. DACOS
S.R.L. pentru revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.69 din 18 aprilie
2008, referitoare la aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, a Caietului de sarcini şi a
Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pe
perioada 01.07.2008 – 30.06.2011, în judeţul Vâlcea
Dl.Cîlea – Vreau să vă fac precizarea, că la această dată, S.C. DACOS S.R.L. a
retras acţiunea introdusă în instanţă şi vă propun respingerea acestei plângeri prealabile
formulate împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.69 din 18 aprilie 2008, prin
care s-a aprobat Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean
de persoane prin curse regulate, Caietul de sarcini şi Programul de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate pe perioada 01.07.2008 – 30.06.2011, în judeţul
Vâlcea. Dacă sunt observaţii în legătură cu această notă? – Nu. Dacă nu, supun aprobării
dumneavostră respingerea plângerii prealabile formulate de S.C. DACOS S.R.L. împotriva
Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.69 din 18 aprilie 2008. Cine este pentru ? Cineva
împotrivă ? – Nu. Se abţine cineva ? – Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate respingerea plângerii prealabile formulate
de S.C. DACOS S.R.L. împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.69 din 18 aprilie
2008.
INFORMARE privind eficienţa activităţii desfăşurate de Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului Vâlcea, în trim. I 2008
Dl.Cîlea - După cum ştiţi, acest material a fost pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 30 aprilie 2008, când s-a luat hotărârea să-l
discutăm la şedinţa de astăzi, în prezenţa reprezentantului Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului Vâlcea, aceasta fiind şi motivul amânării lui. Dacă sunt observaţii în legătură cu
acest material sau dacă reprezentantul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vâlcea are
ceva de adăugat? – Nu. Vă mulţumesc!
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INFORMARE privind solicitarea unui sprijin financiar de către familiile
afectate de alunecările haldei de steril din satul Turceşti, comuna Mateeşti
Dl.Cîlea - Prin petiţia, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea la nr.96 din
29.04.2008, proprietarii locuinţelor care au fost afectate în urma alunecării haldei de steril
din satul Turceşti, comuna Mateeşti-Judeţul Vâlcea, respectiv: Golescu Adrian, Gârlă Ilie,
Manole Constantin, Gârlă Ioana, Ilina Floarea, Gârlă M.Elena, Gârlă Gh.Gheorghe şi Niţu
Aurelian, solicită prezentarea în şedinţa Consiliului Judeţean Vâlcea a solicitării de
acordare a unui sprijin financiar, necesar procurării unor materiale de construcţii pentru
construirea de locuinţe. Dumneavostră ştiţi că noi i-am mai ajutat pe aceşti oameni, pe
fiecare, cu suma de 60 milioane lei, dar, ca să-şi refacă locuinţa, cu aceşti bani este foarte
puţin. Acum, dânşii, solicită un sprijin pentru procurarea de materiale de construcţii. Dacă
în sală sunt reprezentanţi şi, văd că sunt 3 reprezentanţi, i-aş ruga să facă nişte precizări
în legătură cu această solicitare.
Dl.Manole – Deci, în urma surpării, halda de steril a alunecat şi a dărâmat toate
casele. Acum, noi suntem răspândiţi fiecare pe unde putem, o femeie este cazată la
şcoală la Turceşti. În urma acestei nenorociri am cerut ajutoare, de la Minieră, etc.
Cauzele pentru surparea haldei de steril, cred că nu au fost datorate intemperiilor, adică
naturale, şi, eu cred, că vina este a cuiva care trebuie să plătească valoarea reală a
caselor respective. Una dintre case a fost nouă, iar, la celelalte, este o altă situaţie, au fost
expropriaţi şi împroprităriţi din nou.
Dl.Cîlea – O secundă, nu toţi au fost expropriaţi atunci, înainte?
Dl.Manole – Nu, singura casă care a fost construită în anul 1997, deci i s-a dat
autorizaţie de construire, şi, fiind nouă avem documentaţia, avem filmare, avem expertiză
făcută la faţa locului înainte de a demola. Deci, aş dori să se înţeleagă că această casă ar
trebui construită în întregime, pentru că nu au fost expropriaţi. Noi, vă rugăm, dacă se
poate, să ne ajutaţi cu materiale de construcţie ca să ne putem reface locuinţele, pentru că
stăm pe la rude, pe la vecini, pe unde putem fiecare.
Dl.Cîlea – Am înţeles şi vă mulţumesc pentru intervenţie! Situaţia este foarte grea
acolo şi, fiecare dintre noi, trebuie să înţelegem că nu pot să-şi refacă oamenii casele cu
suma pe care am dat-o noi, pentru că nu ştiu dacă a mai dat cineva bani. Guvernul v-a
alocat ceva bani?
Dl.Gârlă Ilie – Guvernul ne-a dat 200 milioane lei la unii, iar la alţii, domnul Prefect
şi numai 25 de milioane lei, cum este cazul meu. Noi am dori să se evalueze casele, să se
calculeze suma la valoarea care trebuie şi să ni se dea diferenţa.
Dl.Cîlea – Staţi puţin, în afara sumei pe care am dat-o noi!
Dl.Persu – Domnule preşedinte, eu cred că trebuie făcută distincţie între ceea ce
înseamnă un ajutor imediat, pe care noi, Consiliul judeţean, l-am aprobat şi l-am acordat,
mai mult chiar, l-am şi dublat, şi despăgubirile reale care trebuie acordate oamenilor,
pentru că aceştia nu pot să-şi repare casa cu această sumă. Aici, după părerea mea, un
rol important trebuie să-l aibă Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea, care ar trebui să
intervină imediat şi de urgenţă, nu să tergiverseze până pică guvernul liberal în anul 2009.
Dl.Buican – Domnule Persu, vă rog frumos, fără politică, pentru că este ultima
şedinţă a Consiliului Judeţean Vâlcea şi vreau să fie ...
Dl.Persu – Vă rugaţi degeaba, instituţia aceasta în care suntem consilieri judeţeni,
face şi referiri, inclusiv la politică şi, dacă vreţi aceasta nici nu este politică. Adevărul este
că aceşti oameni sunt într-o situaţie dezastruoasă şi pe drumuri, iar Guvernul, Instituţia
Prefectului, prin guvernul liberal, că asta este, nu pot să nu spun acest lucru, trebuie să le
rezolve urgent situaţia! Nu mai putem să punem noi problema, aici, în Consiliul judeţean,
pentru că nu putem să-i ajutăm cu fonduri de miliarde lei, că nu avem aceste fonduri. Noi
nu suntem instituţia care acordă despăgubiri sau contribuţii substanţiale. Acesta este
punctul meu de vedere, dacă sunt şi altele le ascult cu plăcere! Vă mulţumesc!
Dl.Cîlea – Vă mulţumesc, domnule consilier!
Dl.Golescu – Am şi eu o problemă. De când mi s-a demolat casa, locuiesc
împreună cu familia într-un modul. De 2 luni, de când locuiesc acolo, nu am curent
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electric. Am vorbit cu domnul primar, am întocmit actele necesare în vederea aprobării
branşării la instalaţia de energie electrică. S-a făcut o factură de racordare, în valoare de 9
milioane lei pentru mine şi o vecină care locuieşte tot într-un modul, ne-am dus cu actele
respective întocmite de domnul primar şi domnul contabil şi nu au vrut să ne semneze ca
să ne putem racorda şi noi la energie electrică. Nu ştiu, aceasta este mişcare politică, nu
ştiu ce este, dar cert este că noi nu avem curent electric nici la ora actuală. Domnul primar
a spus că ne achită din fondurile de la primărie ca să ne putem racorda, dar contabilul şi
secretara nu au vrut să semneze. Şi, ca o informaţie, eu nu am primit cei 200 milioane lei.
Dl.Cîlea – Deci, în legătură cu racordarea la energia electrică, eu cred că trebuia
făcută o cerere adresata conducerii CEZ-ului şi, dânşii aprobă în Consiliul de
Administraţie, pentru cazuri deosebite, realimentarea cu energie electrică fără plata taxei.
Aici, sincer, oricât am vrea să apărăm pe cineva, nimeni nu s-a ocupat serios de această
problemă. Eu cred că această problemă poate fi rezolvată şi cine va veni, în viitorul
Consiliul judeţean, va trebui să se implice serios pentru rezolvarea acestei probleme. Deci,
stimaţi cetăţeni, noi, Consiliul judeţean, v-am dat un ajutor de 60 milioane lei, dar, sincer,
nu putem să ne implicăm în procurarea de materiale, nu avem voie, nu avem atribuţii în
acest sens. Sincer, eu mă gândeam la soluţia să majorăm aceste sume de 60 milioane lei,
dar problema este că, la această dată, nu mai avem sume constituite în fondul de rezervă
bugetară la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea. Sincer, nu ştiu cum vom face, poate noul
Consiliu judeţean să găsească soluţia să mărească suma. Iar problema cealaltă, eu cred
că se impune întocmirea unui material foarte serios, pe baza unei analize, întocmite la
nivelul fiecărei case, de către Instituţia Prefectului, care are aceaste atribuţii, dus cu el la
Guvern şi, eu nu cred, că Guvernul se opreşte într-o sumă pentru fiecare cetăţean de
acolo, din cele 8 familii să rezolve problema.
Dl.Persu – Trebuie făcută o evaluare reală.
Dl.Cîlea – Da, cine a fost despăgubit, cu cât, care este costul realizării casei
respective şi diferenţa trebuie plătită, pentru că nu este vina omului că i s-a dărâmat casa.
Dl.Persu – Corect!
Dl.Cîlea – Deci, acum, nu avem altă posibilitate de rezolvare. Dacă sunteţi de acord
cu acestă decizie, deocamdată? Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine
cineva? – Nu. Vă mulţumesc!
Raport privind activitatea Consiliului Judeţean Vâlcea de promovare a
judeţului pe plan extern şi participarea la evenimente internaţionale în perioada
octombrie 2005 - martie 2008.
Dl.Cîlea – Trebuie să recunoaştem că acest raport este foarte mare şi a fost
prezentat acum, în ultima perioada. Ca atare, eu, v-aş propune, să-l lăsăm pentru prima
şedinţă a noului Consilul judeţean, pentru că trebuie să-l parcurgem şi să vă spuneţi
punctul de vedere.
Dl.Persu – De acord!
Dl.Cîlea – Corect, nu? Dacă sunteţi de acord cu acestă decizie? Cine este pentru?
Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă mulţumesc!
Raport privind activitatea delegaţiei Consiliului Judeţean Vâlcea la întâlnirea
de la Liverpool – Les Rencontes, 28 februarie – 2 martie 2008.
Dl.Cîlea – Dacă domnul consilier Vieru are ceva de adăugat sau dacă
dumneavostră aveţi observaţii?
Dl.Vieru – Din această delegaţie au făcut parte, domnul consilier Stanciu Gheorghe
şi domnul Tulugea Aurel, Directorul Muzeului Judeţean Vâlcea. Vreau să vă spun că acolo
s-au discutat probleme extrem de importante respectiv, care ar fi efectele dacă muzeele
şi-ar deschide larg porţile fără a percepe taxă de intrare. Noi nu prea am încercat acest
lucru până acum ceea ce nu este prea benefic pentru populaţie. Am avut o contribuţie la
definitivarea „Cărţii Albe”, care o să apară până la sfârşitul anului 2009, privind regiunile
europene şi marile capitale europene.
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Dl.Cîlea – Vă mulţumesc mult, domnule consilier! Înainte de a încheia aş dori să fac
o precizare. Între timp au mai venit consilieri, şi avem o prezenţă de 31 de consilieri dintrun total de 33.
Dl.Iovan – Domnule vicepreşedinte, domnilor colegi, cred că aţi primit invitaţiile
pentru „Cocoşul de Hurez”. Am trimis către aparatul de specialitate al Consiliului judeţean
o situaţie privind bugetul acestei manifestări.
Dl.Cîlea – Eu nu am primit.
Dl.Iovan – Se pare că uităm încă o dată, deşi Horezu a luat premiul de excelenţă şi
acest lucru va crea un brand în zonă, se pare că noi nu vrem să sprijinim această
manifestare, crezând în continuare că este o acţiune politică.
Dl.Cîlea – Nu, în niciun caz!
Dl.Iovan - „Cocoşul de Hurez” este săptămâna viitoare, domnule vicepreşedinte, 6 –
8 iunie 2008.
Dl.Cîlea – Bun, şi ce solicitaţi în acest sens?
Dl.Iovan – Noi solicitasem în acea adresă, după un buget întocmit, o sumă de bani,
dar se pare că nu a fost timp să se ia în calcul.
Dl.Cîlea – Eu nu am văzut acest material, nu ştiu de existenţa lui, nu ştiu cui l-aţi
trimis, domnului preşedinte, văd!
Dl.Iovan – În total erau vreo 600 de milioane, dar, în final, noi am cerut, ca şi anul
trecut, 500 milioane lei.
Dl.Cîlea – Poate o să facem o şedinţă extraordinară până pe data de 10 iunie, este
posibil acest lucru. Nu ştiu ce vom face, pentru că nu mai avem bani nici în fondul de
rezervă.
Dl.Iovan – Eu zic să găsim totuşi o soluţie.
Dl.Rădulescu – Propuneţi dumneavostră o soluţie!
Dl.Cîlea – Ce soluţie, cum să facem?
Dl.Rădulescu – Este o caracteristică românească aceasta „eu zic să găsim o
soluţie”. De ce nu propuneţi o soluţie! Dacă sunteţi acolo şi, vă respectăm că vă implicaţi şi
vreţi să sprijiniţi această manifestare, ca şi noi de altfel, pentru că este o manifestare
extrem de importantă, cu caracter şi cu valoare internaţională, propuneţi o soluţie. Se cer
nişte bani, dar spuneţi-ne foarte clar pentru ce se cer aceşti bani şi veniţi şi cu soluţia.
Trebuie să veniţi să ne propuneţi soluţia şi, din bugetul total alocat pentru această
manifestare, să ne spuneţi foarte clar cum folosiţi aceşti bani.
Dl.Iovan – Doresc să vă spun un lucru, domnule consilier, dacă aparatul de
specialitate al Consiliului judeţean îşi făcea treaba bine, primeaţi fiecare dintre
dumneavoastră în mapă un material cu bugetul acestei manifestări, pe care l-am trimis
acum 3 săptămâni.
Dl.Dobrinescu – Există nişte limite de memorie, există nişte limite de memorie
colectivă, în cazul nostru.
Dl.Cîlea – Nu ne mai criticaţi, domnule consilier!
Dl.Dobrinescu – Eu sunt dispus să îl ascult pe domnul consilier Rădulescu. Dacă
vrea să-mi facă dovada lipsei de memorie, mi-a făcut-o acum deja, pentru că acest lucru
s-a discutat în şedinţa trecută. Cu problema „Cocoşului de Hurez” şi „Cântecele Oltului”,
când s-a terminat şedinţa ajunsesem la un consens. Este adevărat? Există nişte tentative
ridicole pur şi simplu, de a politiza această şedinţă şi mă aşteptam la mai mult, la o parte
din dumneavostră. Îi spuneam cândva domnului Persu că umorul şi mai ales ironia sunt
apanajul inteligenţei şi, nu aş spune că, dumnealui nu este un om inteligent. Aşteptăm
alegerile, toţi le aşteptăm, ce rezultate vor fi, nimeni nu ştie! Dar, indiferent care vor fi,
societatea românească va merge în continuare. Întorcându-mă la „Cocoşul de Hurez”, am
stabilit în ultima şedinţă că sunt 2 festivaluri de anvergură în judeţul Vâlcea, care nu mai
sunt judeţene, sunt naţionale, chiar internaţionale. Şi, atunci, dacă ne aducem aminte, a
rămas ca aceste 2 festivaluri să fie finanţate. Observ acum, cât de mult lipseşte domnul
preşedinte Dumitru Buşe! Vă mulţumesc!
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Dl.Persu – Domnule profesor, nu aş fi vrut să mai intervin şi să intru cu
dumneavoastră într-o polemică, niciodată nu mi-am dorit acest lucru şi, cred că, v-aţi
convins de-a lungul timpului. Este foarte adevărat că şi eu v-am spus dumneavoastră întro anume împrejurare, că toată viaţa mea nu am suportat impostorii, cei care nu ştiu despre
ce este vorba atunci când se discută probleme foarte importante de natura celor pe care le
discutăm noi acum. În fond şi la urma urmei, chiar dacă ar fi vorba şi de politică, rolul
nostru ca şi consilieri judeţeni, cam acesta este în această structură şi, eu, întotdeauna
sunt dispus să iau lecţii de la dumneavoastră, pentru că am de la cine, sunteţi o
personalitate în cultură, mare scriitor, dar aceasta nu înseamnă că noi nu putem să avem
păreri.
Dl.Dobrinescu – Cum spunem, umorul şi mai ales ironia sunt apanajul inteligenţei!
Dl.Persu – Am reţinut acest lucru! Dar, vreau să vă aduceţi tot aşa de bine aminte
că, în urmă cu mai mult timp, dumneavoastră aţi fost cel care aţi susţinut să nu mai
acordăm din fondurile Consiliului Judeţean Vâlcea, bani pentru tot felul de manifestări fără
ca acestea să fie aprobate la începutul exerciţiului bugetar, adică la începutul anului.
Haideţi, să fim corecţi în materie şi să nu acuzăm pe ceilalţi colegi că nu ştiu ce afirmaţii
fac!
Dl.Pătru – Domnule preşedinte, aceste polemici generează bani? Dacă sunt bani,
haideţi, să dăm, dacă nu sunt, nu mai discutăm!
Dl.Persu – Nu generează niciun ban!
Dl.Cîlea – Numai puţin, vă rog, am şi eu ceva să-i spun domnului consilier care nea jignit, eu mă simt jignit!
Dl.Poenaru – Haideţi, domnule vicepreşedinte, că o lungim la nesfârşit!
Dl.Cîlea – Păi, dacă eu nu am primit materialul până acum, cum vreţi să rezolv
problema! Bun, haideţi, să încheiem aici această problemă! Eu propun şi, m-am consultat
şi cu domnul director Predescu să vedem de unde vom face rost, să dăm totuşi 300
milioane lei pentru cheltuielile de acolo şi, dacă devizul demonstrează că cheltuielile au
fost mai mari, în şedinţa următoare, probabil, că se va completa suma.
Dl.Vâlcu – Şi pentru „Cântecele Oltului”.
Dl.Câlea – Da, şi pentru „Cântecele Oltului”. Deci 300 de milioane lei pentru
„Cântecele Oltului” şi 300 de milioane lei pentru „Cocoşul de Hurez”. Sunteţi de acord cu
aceste sume? Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu. Vă
mulţumesc!
Dl.Sporiş – Mie îmi pare rău că nu am putut interveni chiar la punctul respectiv în
discuţie. Apropo de raportul extern Liverpool, sigur nu interveneam în plen, dacă acest
raport ajungea şi la Comisia pentru relaţii cu reprezentanţi ai societăţii civile, organizaţii
nonguvernamentale şi relaţii externe. Sunt întru-totul de acord cu ce s-a spus acolo, însă,
orice experienţă din afară trebuie valorificată în interior. Vreau să văd în gândirea şi în
strategia muzeului, că a fost o lecţie Liverpool şi să se vadă ceva adus din Anglia. Altfel,
degeaba ne deplasăm! Vă mulţumesc!
Dl.Cîlea – Eu cred că aveţi foarte multă dreptate şi cred că fiecare delegaţie care a
plecat în afară trebuia să vină cu ceva care să poată fi aplicat în judeţ. Dar, din păcate, se
pare că treaba aceasta este foarte aproape de zero.
Dl.Vieru – Dacă imi permiteţi! Domnul director Tulugea a promis ceva şi, dacă o să
urmărim în continuare, o să vedem efectele acestei deplasări. Vă mulţumesc!
Dl.Câlea – În continuare, domnul consilier Prală, ne va spune rezultatele votului la
cele 2 proiecte de hotărâri.
Dl.Prală - Comisia de numărare a voturilor, în următoarea componenţă: Prală
Ştefan, Vieru Gheorghe, Vîlcu Samoil, Ciocan Vetuţa şi Fârtat Ilie, s-a întrunită în şedinţă
pentru constatarea rezultatului votului secret exprimat, privind numirea doamnei Ionescu
Loredana în funcţia de director adjunct economic al Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul”
Vâlcea. S-au numărat 31 buletine de vot, din care: voturi valabil exprimate 31, voturi nule
0. Rezultatul votului secret este următorul: voturi pentru 31, voturi împotrivă 0. Pentru care
s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar. Comisia de numărare a
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voturilor, în următoarea componenţă: Prală Ştefan, Vieru Gheorghe, Vîlcu Samoil, Ciocan
Vetuţa şi Fârtat Ilie, s-a întrunit în şedinţă pentru constatarea rezultatului votului secret
exprimat, privind constituirea comisiei pentru soluţionarea întâmpinării formulată de
numitul Bleichman Gheorghe împotriva propunerilor de expropriere, stabilite prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr.264 din 30.11.2007. Au fost
propuşi următorii candidaţi: Florea Mierluş - Preşedinte; Mircia Gutău - Membru; Florin
Vâju – Membru; Adrian Ciocănău - Membru; Nicolae Vălimăreanu - Membru; Mihai Buharu
- Membru; Dumitru Pâslaru - Membru; Dumitru Şteflea - Membru. S-au numărat 31
buletine de vot, din care: voturi valabil exprimate 31, voturi nule 0. Rezultatul votului secret
este următorul: 1. Florea Mierluş, voturi pentru 31, voturi împotrivă 0; 2. Mircia Gutău,
voturi pentru 26, voturi împotrivă 5; 3. Florin Vâju, voturi pentru 31, voturi împotrivă 0; 4.
Adrian Ciocănău, voturi pentru 31, voturi împotrivă 0; 5. Nicolae Vălimăreanu, voturi pentru
31, voturi împotrivă 0; 6. Mihai Buharu, voturi pentru 31, voturi împotrivă 0; 7. Dumitru
Pâslaru, voturi pentru 31, voturi împotrivă 0; 8. Dumitru Şteflea, voturi pentru 31, voturi
împotrivă 0. Pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.
Dl.Cîlea – Vă mulţumesc mult, domnule preşedinte! Dragi colegi, am epuizat
ordinea de zi şi, dacă nu ne mai întâlnim într-o şedinţă extraordinară, eu doresc ca în
numele conducerii Consiliului Judeţean Vâlcea să vă mulţumesc foarte mult pentru
activitate pe care aţi desfăşurat-o şi vă urez, în continuare, succes în activitatea
dumneavostră şi, mai ales, în alegerile care urmează!
Dl.Rădulescu – Stimaţi colegi, dacă îmi permiteţi şi mie să spun câteva cuvinte. Ca
cel mai tânar consilier, ce am făcut parte din Consiliul judeţean, doresc să vă spun că a
fost o onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră şi eu, personal, am făcut parte
dintr-o echipă bună, o echipă pregătită, de elită a judeţului Vâlcea, o echipă care, chiar
dacă uneori a mai discutat în contradictoriu sau care nu a găsit întotdeauna cele mai
eficiente punţi de dialog, cred că a reuşit să facă lucruri bune pentru judeţul Vâlcea.
Mulţumesc celor care m-au trimis aici şi, anume, cetăţenilor judeţului Vâlcea şi vă doresc
din tot sufletul, succes în aceste noi alegeri şi multă sănătate!
Dl.Cîlea – Vă mulumesc, domnule consilier! În încheiere, aş dori, să ne gândim încă
o dată la domnul preşedinte Dumitru Buşe, să-i urăm multă sănătate şi să revină repede
alături de noi! Doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni, stimaţi invitaţi, vă mulţumesc
pentru participare!
Se declară închise lucrările şedinţei.
Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

VICEPREŞEDINTE,
Ion Cîlea

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin Dirinea

DCA/DCA/1 ex.
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