CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
- CABINET PREŞEDINTE -

INFORMARE
privind activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului Judeţean
Vâlcea între cele două şedinţe ordinare

Activitatea desfăşurată pe parcursul lunii noiembrie 2008 s-a
realizat în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale,
nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în baza hotărârilor
adoptate de Consiliul Judeţean Vâlcea care au fost puse în aplicare prin
emiterea de dispoziţii pentru buna organizare şi funcţionare a tuturor
domeniilor economice, sociale şi administrative.
• Am urmărit, de asemenea, să sprijin şi să verific modul în care
sunt duse la îndeplinire sarcinile ce revin aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean şi instituţiilor subordonate autorităţii administraţiei
publice judeţene.
• Principalele obiective şi sarcini cuprinse în programul meu de
lucru, precum şi modul în care acestea au fost îndeplinite vor face tema
informării pe care o supun atenţiei şi aprobării consilierilor judeţeni în
actuala şedinţă ordinară.
•

A. LUCRĂRILE PUBLICE REPREZINTĂ O PRIORITATE
• Reţeaua de drumuri clasate a judeţului Vâlcea, conform
Hotărârii Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii
funcţionale a drumurilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,
însumează 2.254,85 km, din care: drumuri de interes naţional, în lungime
totală de 522,4 km – 23,2%, drumuri de interes judeţean, în lungime
totală de 967,4 km – 42,9% şi drumuri comunale, în lungime totală de
765,05 km – 33,9%.
• În urma analizei efectuate de către aparatul de specialitate din
cadrul Direcţiei Tehnice, împreună cu administratorul reţelei de drumuri
şi poduri judeţene - Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri
Vâlcea, în urma expertizării efectuate în teritoriu, s-a propus ca, din

suma totală de 20.000 mii lei, alocată judeţului Vâlcea prin Hotărârea
Guvernului nr.1325/2008, 8.000 mii lei, reprezentând 40% din total, să fie
alocaţi finanţării cheltuielilor privind drumurile comunale, iar 12.000 mii
lei, reprezentând 60%, să fie alocaţi finanţării cheltuielilor privind
drumurile judeţene.
• Repartizarea sumei de 20.000 mii lei pe drumurile judeţene şi
comunale s-a efectuat având în vedere următoarele:
1. starea tehnică actuală a reţelei de drumuri judeţene, a căror
siguranţă în exploatare impune realizarea unor lucrări urgente de
întreţinere curentă şi periodică;
2. asigurarea condiţiilor normale de circulaţie a mijloacelor de transport
auto în comun de călători, cât şi pentru restul utilizatorilor acestor
drumuri;
3. întreţinerea şi repararea acelor drumuri, care în condiţiile atmosferice
din sezonul de timp friguros se puteau degrada şi mai mult, existând
riscul închiderii circulaţiei;
4. continuarea unor lucrări începute, în special la drumurile comunale,
care în condiţiile întreruperii ar necesita, la reluarea acestora,
cheltuieli suplimentare, în special determinate de perioada de timp
friguros care urmează;
5. asigurarea unei legături mai fluente între comunităţile locale;
6. finalizarea sau începerea unor lucrări de construcţii noi de poduri
pentru asigurarea accesului populaţiei în zonele izolate;
7. asigurarea în completare a fondurilor băneşti pentru lucrările
prevăzute a fi finanţate prin alte programe, pentru începerea
procedurilor de achiziţie publică a lucrărilor.
• Am analizat şi elaborat propuneri privind alocarea de fonduri
pentru obiectivele de investiţii cuprinse în Programul privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, aprobat prin H.G. nr.
577/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
• Lucrările la Teatrul Anton Pann reprezintă o permanentă
preocupare, astfel:
- s-a încheiat acordul contractual de lucrări privind execuţia lucrării
,,Execuţie şi proiectare instalaţii de scenă, instalaţie de iluminat şi
sonorizare scenă”;
- s-a definitivat soluţia pentru alimentarea cu energie termică pentru
încălzire şi apă caldă a obiectivului;
Am urmărit şi coordonat îndeaproape:
- lucrările la obiectivul „Reparaţii capitale clădirea Centrului de
Asistenţă Medico – Socială Lădeşti”;
- elaborarea propunerilor de lucrări de drumuri, urmare alocării sumei
de 20.000.000 lei prin Hotărârea Guvernului nr.1325/2008;
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- evaluarea ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică
pentru: „Reparaţii capitale coloana de scurgere şi presiune instalaţii
sanitare” la Spitalul de Obstetrică Ginecologie Râmnicu – Vâlcea”,
„Lucrări de modernizare a drumurilor comunale din localitatea
Sineşti”, „Modernizare drum comunal DC 66 Poieni – Bălceşti, km
3+600, în oraşul Bălceşti”, „Reabilitare DJ 676 G km 9+500 – 11+000
şi km 4+700 – 6+000”;
- participare la recepţia obiectivului „Reabilitare reţele de apă potabilă
pe străzile Horia, Cloşca şi Crişan şi Pieţei din oraşul Băile Govora”,
„Covor bituminos Băile Govora DJ 649, km 4+600 – 5+100”, precum
şi a panourilor de intrare în judeţ;
- lucrările comisiei privind controlul activităţii centrelor din cadrul
Direcţiei Generale de Asitenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea;
• S-a transmis Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,
în vederea analizei, avizării şi supunerii spre aprobare, proiectul de
Hotărâre a Guvernului privind alocarea sumei de 1.400.000 lei din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul
de stat pe anul 2008, consiliilor locale ale comunelor Boişoara,
Berislăveşti, Perişani şi Lădeşti, în vederea asigurării finanţării unor
cheltuieli curente şi de capital şi a proiectului de hotărâre a Guvernului
pentru modificarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul
public pentru 8 comune.
B. LEGALITATEA ŞI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII TREBUIE
RESPECTATE
• În ceea ce priveşte activitatea de autorizări în construcţii, avize
şi controlul în construcţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, au fost emise:
- Acte de autoritate din competenţa de emitere a Preşedintelui
Consiliului Judeţean, respectiv:
o 12 certificate de urbanism;
o 10 autorizaţii de construire;
o 19 acorduri unice.
- Avize în vederea emiterii certificatelor de urbanism şi a
autorizaţiilor de construire, din competenţa de emitere a primarilor,
respectiv:
o 28 avize pentru emiterea certificatelor de
urbanism;
o 9 avize pentru emiterea autorizaţiilor de
construire.
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• Am coordonat întocmirea programului de control în localităţile:
Mateeşti, Sineşti, Runcu, Livezi, Pesceana, Stoileşti, Bărbăteşti, Câineni,
Boişoara, prin care s-au urmărit următoarele aspecte:
o acordarea de asistenţă tehnică de specialitate unităţilor administrativteritoriale în domeniul autorizării executării construcţiilor în
conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi în domeniul amenajării teritoriului şi
urbanismului potrivit Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
o asigurarea respectării disciplinei în domeniul autorizării executării
lucrărilor de construcţii pe teritoriul administrativ al judeţului.
• Referitor la activitatea de Amenajare a teritoriului şi urbanism,
vă aduc la cunoştinţă că a fost încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi
firma S.C.SEARCH CORPORATION S.R.L. Bucureşti, Contractul de
servicii privind „Elaborare hărţi de risc la alunecare de teren pentru zone
de risc mare şi foarte mare în Judeţul Vâlcea” pentru localităţile: Alunu,
Goleşti, Muereasca, Runcu, Fârtăţeşti, Păuşeşti, Băile Olăneşti.
C. REPREZENTAREA INTERESELOR CONSILIULUI JUDEŢEAN
ÎN INSTANŢĂ SE REALIZEAZĂ CU PROFESIONALISM
În ceea ce priveşte activitatea de reprezentare în instanţă a
intereselor instituţiei, am verificat asigurarea, în bune condiţii, a
activităţilor specifice. Dintre cauzele mai importante menţionez:
1. Cauza care a avut ca obiect anularea Hotărârii Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.6 din 30 iunie 2008, privind aprobarea domeniilor de
activitate în care se organizează comisiile de specialitate ale Consiliului
Judeţean Vâlcea şi componenţa acestora. Prin Sentinţa nr.920 din 2
septembrie 2008, Tribunalul Vâlcea a admis acţiunea formulată de
reclamantă şi a dispus anularea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.6 din 30 iunie 2008. Împotriva Sentinţei nr.920 din 2 septembrie 2008,
Consiliul Judeţean Vâlcea a declarat recurs. Curtea de Apel Piteşti a
admis recursul Consiliului Judeţean Vâlcea, a casat Sentinţa nr.920 din 2
septembrie 2008 şi a trimis cauza spre rejudecare Tribunalului Vâlcea;
2. Cauza care formează obiectul dosarului nr.3234/90/2008 care
are ca obiect anularea art.22 alin.(3) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobat prin Hotărârea nr.7
din 31.07.2008. Tribunalul Vâlcea, prin soluţia pronunţată, a respins, în
data de 18 noiembrie 2008, acţiunea formulată de Prefectul Judeţului
Vâlcea;
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3. Cauza care are ca obiect acţiunea formulată de Consiliul
Judeţean Vâlcea, privind obligarea Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative să promoveze proiectul de Hotărâre a Guvernului, iniţiat
de Consiliul Judeţean Vâlcea, pentru transmiterea terenului aferent
sediului din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei
Prefectului – Judeţul Vâlcea în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în
administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea. Prin Sentinţa nr.151/F-C
pronunţată în data de 29.10.2008, Curtea de Apel Piteşti a admis
acţiunea formulată de Consiliul Judeţean Vâlcea şi a obligat Ministerul
Internelor şi Reformei Administrative să promoveze proiectul de hotărâre
a Guvernului privind transmiterea terenului în suprafaţă de 2340,21 mp,
situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.1-T,
aferent corpului B al Palatului Administrativ din domeniul public al statului
şi din administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea în domeniul
public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea.
D. PROBLEMELE
ÎNDEAPROAPE

CETĂŢENILOR

SUNT

URMĂRITE

• Am asigurat politica şi responsabilităţile asumate şi garantate
prin certificarea ISO 9001, privind managementul calităţii în relaţia cu
publicul şi, vreau să vă aduc la cunoştinţă, că a fost instalat Sistemul
electronic de informare publică – Infochioşc.
Acest sistem asigură o informare operativă a cetăţenilor în sistem
non-stop şi asigură o preluare rapidă şi eficientă a problemelor acestora.
Totodată, audienţele directe au fost derulate conform programului
stabilit, la nivel de instituţie, cetăţenii putând fi ajutaţi şi sprijiniţi constant
în rezolvarea problemelor.
• În ceea ce priveşte Programul Naţional de Dezvoltare Rurală Măsura 3.2.2 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor
de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a
moştenirii rurale am informat toate primăriile comunelor din Judeţul
Vâlcea, despre prelungirea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale a datelor de depunere a documentaţiilor specifice modificările din
cadrul privind cea de-a patra sesiune de cereri de proiecte pentru
Măsura 121 şi Măsura 322, a celei de a şaptea sesiuni de cereri de
proiecte pentru Măsura 123 şi a celei de a cincea sesiuni de cereri de
proiecte pentru Schemele de ajutor de Stat XS13/2008 şi XS 28/2008
pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru dezvoltare rurală
conform Măsurilor de investiţii din cadrul Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală.
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E. PROIECTELE – PRIORITATE ÎN DEZVOLTAREA JUDEŢULUI
• Se continuă implementarea proiectelor:
- Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia;
- Proiect de dezvoltare integrată a staţiunii Băile Olăneşti;
- Reabilitarea şi Dezvoltarea infrastructurii generale şi turistice în
zona cultural - istorică a Depresiunii Horezu pentru care a avut loc vizita
în teren a ofertanţilor care au depus documentaţia pentru a participa la
achiziţia publică de lucrări;
• Prin Programul PHARE 2004 - Schema de investiţii pentru
Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor se realizează: Sistemul zonal
de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în oraşele: Bălceşti şi
Brezoi şi comunele: Fârtăţeşti şi Galicea. Cele patru proiecte se află în
faza de finalizare şi urmează să deservească 44 de localităţi;
• Pentru Sistemul integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul
Vâlcea, a fost recepţionată documentaţia Studiul de Fezabilitate şi
refăcute unele aspecte ale acesteia;
• Prin Programul Phare 2005-2006 - Fondul de Modernizare
pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local se lucrează la elaborarea
raportărilor pentru nu mai puţin de 10 proiecte. A fost semnat contractul
cu firma SC Inform SRL privind instruirea unui număr de 15 persoane din
aparatul de specialitate al Consiliului judeţean, în vederea obţinerii
permisului de conducere al calculatorului;
• Prin Proiectul Identitate şi egalitate de şanse pentru
comunităţile de romi din judeţul Vâlcea a avut loc o campanie mobilă
pentru realizarea actelor de identitate în localităţile Frânceşti, Băbeni şi
Şirineasa în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa
Persoanelor Vâlcea şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vâlcea;
• Prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL - Axa prioritară
2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”,
continuăm implementarea proiectelor:
1.Modernizare DJ 651B Bălceşti – Goruneşti – limită judeţ Olt km.
0+000 – 12+500;
2. Reabilitare şi modernizare DJ 677 Mădulari – Şuşani – limita
judeţului Olt, km 000 – 23+850, judeţul Vâlcea;
3. Reabilitare şi modernizare DJ 665 limita judeţului Gorj – Mariţa –
Izvorul Rece – Vaideeni – Horezu, km 53+650 – 69+169, judeţul Vâlcea;
4. Reabilitare şi Modernizare DJ 643 limita judeţului Olt – Laloşu –
Făureşti – Găneşti, km 52+400 – 78+490, judeţul Vâlcea;
5. Reabilitare şi modernizare DJ 648 Ioneşti – Olanu – limita
judeţului Olt, km 0+000 – 8+900 şi construirea a două poduri, judeţul
Vâlcea;
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6. Reabilitare şi modernizare DJ 703 G Jiblea – Sălătrucel –
Berislăveşti – limita judeţului Argeş, km 0+000 – 13+600, judeţul Vâlcea;
7. Reabilitare şi modernizare DJ 703 N Berislăveşti – releu Cozia,
km 0+000 – 20+500, judeţul Vâlcea;
8. Modernizare străzi în staţiunea balneoclimaterică Băile Govora,
judeţul Vâlcea.
• Prin Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale DMI
3.1.– Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de
sănătate a aceluiaşi program purtăm în continuare discuţii cu
reprezentanţii Ministerului Sănătăţii Publice în vederea elaborării
adecvate a studiului de fezabilitate pentru Modernizarea şi echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate din spitalul judeţean de urgenţă
Vâlcea;
• Modernizarea parcurilor balneare din staţiunea Călimăneşti –
Căciulata;
• Mirajul Oltului – “Extinderea infrastructurii turistice de agrement
a staţiunii Călimăneşti-Căciulata.
Totodată, am urmărit activitatea desfăşurată în diferite comisii de
analiză a problemelor privind inventarierea patrimoniului public şi privat
al Consiliului judeţean şi cel al instituţiilor şi serviciilor de sub autoritatea
Consiliului judeţean, cât şi în comisiile de evaluare a ofertelor privind
achiziţiile publice de bunuri, lucrări şi servicii.

PREŞEDINTE,
Ion CÎLEA

DCA/DCA/1 ex.
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