CONSILIULUI JUDEŢEAN VÂLCEA

PROCES-VERBAL
încheiat la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea
din data de 27 noiembrie 2008, ora 900

Dl.Cîlea - Doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni, stimaţi invitaţi, bună
ziua şi bine aţi venit la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea,
convocată astăzi 27 noiembrie 2008, ora 900. Sunt prezenţi 27 consilieri
judeţeni, absentează 5, respectiv domnii: Belciu Ion, care este bolnav, Buican
Cristian, Fârtat Ilie, Fiera Ioan Dan şi Vîlcu Samoil, deci Consiliul judeţean
este legal întrunit. La şedinţă participă, de asemenea: reprezentanţi ai unor
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 şi
reprezentanţi ai presei. Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele
materiale: 11 proiecte de hotărâri; 2 procese-verbale, cel al şedinţei ordinare
a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 30 octombrie 2008 şi cel al şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 10 noiembrie 2008; o
informare, privind activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului Judeţean
Vâlcea între cele două şedinţe ordinare ale Consiliului Judeţean Vâlcea şi
punctul “Diverse”. Faţă de proiectul ordinii de zi, care vă este cunoscut, vă
propun retragerea proiectului de hotărâre prezentat la punctul 5 privind
aprobarea deplasării mele în Suedia. Era o invitaţie făcută de Ambasada
Suediei pentru participarea la un seminar pe tema „Energie din resurse
regenerabile şi deşeuri – experienţa suedeză”. În invitaţie se spunea că toate
cheltuielile sunt suportate de Amabasada Suediei, dar există o diferenţă de
187 de euro, pentru că ei nu plătesc decât transportul până la limita în lei a
500 de euro şi, eu am spus, că nu plec dacă iau un leu în plus de la Consiliul
judeţean. În aceste condiţii renunţ, nu mă voi duce şi vă propun să scoatem
de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre de la punctul 5.
Dl.Zamfirescu – Domnule preşedinte, eu am fost în Suedia pentru aşa
ceva şi, vă spun, chiar merită să vă duceţi, pentru că ei sunt un model pentru
toată Europa, chiar şi pentru Germania.
Dl.Persu – Este vorba de aproape 700 lei.
Dna Moise – Noi nu suntem de acord cu retragerea acestui material de
pe ordinea de zi.
Dl.Vieru – Sub nicio formă nu-l retragem, trebuie să vă duceţi!
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Dl.Cîlea – Bun, atunci supun la vot ordinea de zi prezentată, fără
scoaterea‚ punctului 5. Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine
cineva? – Nu.
În urma votului, se aprobă în unanimitate ordinea de zi.
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.
PUNCTUL 1
Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
Judeţean Vâlcea din data de 30 octombrie 2008
Dl.Cîlea - Dacă sunt observaţii privind cele consemnate în procesulverbal? – Nu. Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră procesul-verbal al
şedinţei ordinare din data de 30 octombrie 2008 a Consiliului Judeţean
Vâlcea. Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu.
În urma votului, se aprobă cu 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0
abţineri punctul 1 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 2
Aprobarea procesului–verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului
Judeţean Vâlcea din data de 10 noiembrie 2008
Dl.Cîlea - Dacă sunt observaţii privind cele consemnate în procesulverbal? – Nu. Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră procesul-verbal al
şedinţei extraordinare din data de 10 noiembrie 2008 a Consiliului Judeţean
Vâlcea. Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu.
În urma votului, se aprobă cu 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0
abţineri punctul 2 de pe ordinea 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 stabilirea preţurilor medii ale
produselor agricole, în baza cărora se evaluează în lei arenda, exprimată
în natură, pentru anul 2009
Dl.Cîlea - Temeiul legal pentru adoptarea acestei hotărâri îl reprezintă
prevederile art.62 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
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modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, în cazul în care arenda
se exprimă în natură, evaluarea în lei se face pe baza preţurilor medii ale
produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene, ca urmare a
propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, hotărâri ce trebuie emise înainte de începerea anului
fiscal. Aceste hotărâri se transmit în cadrul aceluiaşi termen direcţiilor
generale ale finanţelor publice judeţene, pentru a fi comunicate unităţilor
fiscale din subordine. Având în vedere solicitarea Consiliului Judeţean
Vâlcea, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vâlcea a comunicat
preţurile medii din judeţul Vâlcea, prognozate pentru anul 2009, la
următoarele produse agricole: grâu - 0,50 lei/kg; porumb - 0,45 lei/kg; rapiţă
- 0,90 lei/kg. Acestea vor sta la baza determinării venitului din cedarea
folosinţei bunurilor. Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de
hotărâre prezentat. Dacă sunt observaţii? – Nu. Dacă nu, supun aprobării
dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru?
Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu.
În urma votului, se aprobă cu 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0
abţineri punctul 4 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 6
Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei nr.38 din statul de
funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Vâlcea, prevăzut în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.43/2008, cu modificările şi completările ulterioare
Dl.Cîlea - Prin proiectul de hotărâre alăturat se propune transformarea
unui post cu studii medii din statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, într-un post cu studii
superioare, astfel: poziţia nr.38 – postul de referent, treapta profesională IA,
se transformă în inspector de specialitate, gradul profesional I. Comisiile de
specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre prezentat. Dacă sunt
observaţii? – Nu. Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de
hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se
abţine cineva? – Nu.
În urma votului, se aprobă cu 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0
abţineri punctul 6 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 7
Proiect de hotărâre privind repartizarea unei sume din cota de 22%
din impozitul încasat la bugetul de stat la nivelul judeţului Vâlcea, aflată
în contul deschis pe seama Direcţiei Generale a Finanţelor Publice
Vâlcea, pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea susţinerii
programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură,
care necesită cofinanţare locală, pe anul 2008
Dl.Cîlea – Stimaţi colegi, proiectul îl cunoşteţi, nu mă mai refer la el, dar
aş vrea numai să vă spun că, în completare, vă mai propun alocarea sumei
de 200,00 mii lei Primăriei Comunei Câineni, pentru cofinanţarea proiectului
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„Alimentare cu apă a comunei Câineni” – obiectiv finanţat în baza Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr.7/2006, care se va asigura din următoarele surse:
50,00 mii lei de la proiectul „Pod beton armat peste pârâul Voineşiţa”, în
Comuna Voineasa, punctul nr.5 din anexă la proiectul de hotărâre, rămânând
pentru comuna Voineasa suma de 150,00 mii lei; 29,00 mii lei din cota de
22% din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul judeţului
Vâlcea, aflată în contul deschis pe seama Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice Vâlcea, rămasă nerepartizată; 121,00 mii lei de la proiectul
„Consolidare şi extindere sediu Primăriei Comunei Ioneşti” (punctul nr.3 din
anexa la proiectul de hotărâre), rămânând pentru comuna Ioneşti la acest
proiect suma de 49,00 mii lei. Ca urmare acestui fapt, se repartizează din
cota de 22% pentru cofinanţări, suma totală de 1582,00 mii lei, în loc de
1553,00 mii lei cât era iniţial. Comisiile de specialitate au avizat favorabil
proiectul de hotărâre prezentat. Dacă sunt observaţii? – Nu. Dacă nu, supun
aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre, cu amendamentul prezentat.
Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu.
În urma votului, se aprobă cu 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0
abţineri punctul 7 de pe ordinea de zi.
Dl.Persu – Domnule preşedinte, aţi omis punctul 5.
Dl.Cîlea – Da, am sărit intenţionat peste el, dar haideţi să-l aprobăm şi
pe acesta.
PUNCTUL 5
Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării domnului Ion
Cîlea – Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, la seminarul „Energie
din resurse regenerabile şi deşeuri – experienţa suedeză”, 8–10
decembrie 2008
Dl.Cîlea – În urma reintroducerii pe ordinea de zi, supun aprobării
dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru?
Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu.
În urma votului, se aprobă cu 28 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0
abţineri punctul 5 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 8
Proiect de hotărâre privind majorarea fondului de rezervă bugetară
aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea şi acordarea unor ajutoare
către alte unităţi administrativ - teritoriale aflate în situaţie de extremă
dificultate, rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a
bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial din bugetul propriu al
judeţului Vâlcea, pe anul 2008
Dl.Cîlea – A sosit şi domnul consilier Fârtat. Prin proiectul de hotărâre
prezentat la acest punct al ordinii de zi se propun următoarele: I. Majorarea
fondului de rezervă bugetară cu suma de 1.436,10 mii lei ca urmare a
disponibilităţilor de credite bugetare care nu mai pot fi folosite până la sfârşitul
anului, datorită renunţării la efectuarea unor cheltuieli de capital, precum şi
din sumele preliminate a se încasa suplimentar la veniturile proprii până la
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sfârşitul anului 2008. Suma de 1.436,1 mii lei se va utiliza astfel: 1241,10 mii
lei, în vederea decontării serviciilor de aprovizionare a produselor lactate şi
de panificaţie de către primăriile comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul
Vâlcea; 150,0 mii lei pentru acordarea de ajutoare financiare primăriilor din
localităţile Ocnele Mari, Horezu, Bărbăteşti, Frânceşti, Cernişoara, în vederea
decontării contravalorii unor materiale de construcţii şi obiecte de cult
necesare unor parohii din aceste localităţi; 45,0 mii lei Primăriei Oraşului
Horezu pentru asigurarea decontării contavalorii combustibilului şi a energiei
electrice la Grupul Şcolar Constantin Brâncoveanu; II. Rectificarea bugetului
propriu al judeţului Vâlcea cu suma de 1840,0 mii lei care se va utiliza pentru:
310,0 mii lei pentru asigurarea creditelor necesare plăţii contribuţiilor pentru
personalul neclerical din unităţile de cult din judeţul Vâlcea; 30,0 mii lei
pentru decontarea contravalorii materialelor de construcţii la Biserica Izvorul
Tămăduirii, Troianu; 426,9 mii lei pentru finanţarea activităţii unor instituţii
publice, pentru care creditele bugetare aprobate iniţial nu sunt suficiente în
vederea efectuării plăţii acestora. În afara proiectului de hotărâre propus,
vreau să vă informez şi, aş vrea să fiţi de acord, că personalul medical
(asistente medicale, infirmiere) care lucrează în cadrul creşelor de pe raza
municipiului Râmnicu Vâlcea nu şi-a mai primit drepturile salariale începând
cu luna octombrie 2008. În acest sens au avut loc mai multe întâlniri cu
reprezentanţii Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea care au obligaţia să
finanţeze activitatea creşelor precum şi cu Comisia de Dialog Social unde s-a
stabilit întocmirea unui proiect de hotărâre de Guvern pentru asigurarea
sumelor cu această destinaţie. Ca urmare a faptului că acest proiect nu a fost
introdus pe ordinea de zi a şedinţelor Guvernului până la această dată,
reprezentanţii creşelor s-au prezentat la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea,
au făcut un fel de grevă pentru a solicita sprijin în acest sens. Precizez că,
potrivit prevederilor art.7 alin.(4) şi (5) din Legea bugetului de stat pe anul
2008, nr.388/2007, repartizarea sumelor de la bugetul de stat, pentru
finanţarea activităţii creşelor se face prin decizie a directorului direcţiei
generale a finanţelor publice judeţene şi nu de consiliul judeţean, iar
finanţarea se face de către unităţile administrativ teritoriale pe raza cărora
acestea îşi desfăşoară activitatea, respectiv Primăriei Municipiului Râmnicu
Vâlcea. Totuşi, pentru rezolvarea acestei situaţii, întrucât Primăria
Municipiului Râmnicu Vâlcea nu poate asigura aceste surse, vă propunem
acordarea din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Consiliului
Judeţean Vâlcea, a sumei de 250,00 mii lei prin: diminuarea cu suma de
150,00 mii lei a fondurilor utilizate pentru realizarea programului social privind
asigurarea cu produse lactate şi de panificaţie; majorarea fondului de rezervă
bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea cu suma de 100,00 mii lei,
prin renunţarea la efectuarea unor cheltuieli din bugetul propriu al judeţului.
De asemenea, o problemă deosebită o prezintă Primăria Comunei Cernişoara
care solicită acordarea unui ajutor financiar pentru asigurarea sumelor
necesare achitării taxei pe valoarea adăugată aferentă lucrărilor realizate la
obiectivul "Reabilitare DC 114 şi drumuri locale în comuna Cernişoara"
realizat în cadrul programului SAPARD. Vă propun în acest sens, alocarea
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sumei de 70,0 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului
Judeţean Vâlcea, prin diminuarea cu această sumă a fondurilor propuse prin
proiectul de hotărâre a fi utilizate în vederea decontării serviciilor de
aprovizionare şi distribuţie produse lactate şi de panificaţie. Totodată, vă
propunem ca, la proiectul de hotărâre prezentat, să introducem un nou articol,
în sensul că: „dacă la finele exerciţiului bugetar pe anul 2008, primăriile
comunelor, oraşelor şi municipiilor cărora li s-au acordat sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, înregistrează
excedent, acestea vor vira din excedent, după rambursarea eventualelor
împrumuturi bancare, comisioane, speze bancare şi a altor costuri aferente
acestora, în contul Consiliului Judeţean Vâlcea, sume până la nivelul celei
care i-a fost acordată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului
Judeţean Vâlcea”. Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de
hotărâre prezentat. Dacă sunt observaţii? – Nu. Dacă nu, supun aprobării
dumneavoastră proiectul de hotărâre, cu amendamentele prezentate. Cine
este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu.
În urma votului, se aprobă cu 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0
abţineri punctul 8 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 9
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe termen
limitat, a unui autoturism
Dl.Cîlea - Parohia Milostea desfăşoară activităţi sociale în comunitate,
precum şi ample activităţi de şantier (consolidare şi reabilitare a locaşului de
cult, construcţii anexe etc.) şi a solicitat Consiliului Judeţean Vâlcea
repartizarea unui autoturism, strict necesar desfăşurării activităţii. Ca urmare
a prevederilor art.124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, potrivit cărora consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe
termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală
ori judeţeană, dupa caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care
desfăşoară activităţi de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor
publice, precum şi a disponibilizării unui autoturim marca DACIA NOVA de
către Centrul de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti. Vă propunem darea în
folosinţă gratuită Parohiei Milostea, sat Milostea, comuna Slătioara a acestui
autoturism DACIA NOVA. Comisiile de specialitate au avizat favorabil
proiectul de hotărâre prezentat. Dacă sunt observaţii? – Nu. Dacă nu, supun
aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este
pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu.
În urma votului, se aprobă cu 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0
abţineri punctul 9 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 10
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico –
economice, pentru obiectivul de investiţii - „Consolidare pod beton
armat pe DJ 654 Valea Cheii – Mânăstirea Pahomie, km. 5+800”, faza
„documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii”
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Dl.Cîlea - În “Lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii
pe anul 2008, cu finanţare parţială sau integrală de la buget”, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.55 din 30.10.2008, este cuprinsă, la
punctul C - Alte cheltuieli de investiţii, şi lucrarea “Consolidare pod beton
armat pe DJ 654 Valea Cheii - Mânăstirea Pahomie, km.5 + 800” judeţul
Vâlcea. Continuitatea traseului drumului judeţean 654 peste pârâul Cheia se
realizează peste podul cu două deschideri, care datorită fenomenelor
meteorologice periculoase – precipitaţii torenţiale şi furtuni violente - din
cursul anului 2007 şi începutul anului 2008 a fost puternic afectat. Deoarece
zidul de sprijin din zidărie de piatră de pe malul drept al pârâului Cheia
prezintă degradări mari, iar taluzul pârâului de pe această parte prezintă o
alunecare de teren, sunt necesare lucrări de refacere şi consolidare, iar
degradarea rosturilor dintre tablier şi zidurile de gardă ale culeelor necesită
refacerea lor integrală. Avându-se în vedere starea actuală a podului, se
impune de urgenţă consolidarea lui şi înlăturarea tuturor factorilor care pun în
pericol stabilitatea lui. Valoarea totală este de 657.726 lei, din care construcţii
montaj – 567.000 lei. Am înţeles că membrii Comisiei de Buget – Finanţe au
verificat la faţa locului situaţia acestui pod şi au considerat că totul este
corect. Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre
prezentat. Dacă sunt observaţii? – Nu. Dacă nu, supun aprobării
dumneavoastră proiectul de hotărâre, în forma prezentată. Cine este pentru?
Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? – Nu.
În urma votului, se aprobă cu 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0
abţineri punctul 10 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 11
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea 103/1999 de însuşire a inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Vâlcea, cu
modificările şi completările ulterioare
Dl.Cîlea - Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.35 din
24.03.2006, inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului
Vâlcea a fost completat cu un număr de 55 imobile, care au făcut obiectul
protocolului nr.4977/1507 din 02.06.2005, avizat de Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Direcţia
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vâlcea. Doamnele Floroiu Daciana şi
Cojocaru Ileana au solicitat casarea a două imobile (construcţii), având în
vedere că terenul situat în Municipiul Drăgăşani, str. Dealul Viilor nr. 8, pe
care sunt amplasate aceste construcţii se află în proprietatea petentelor,
potrivit Titlului de proprietate nr.2277/28715 din 6.02.2002 emis de Comisia
Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor. Prin
material se propune radierea din inventarul bunurilor aparţinând domeniului
public al judeţului Vâlcea a 2 imobile, respectiv Atelier mecanic şi magazie
fitosanitară, situate în Municipiul Drăgăşani, care au fost concesionate
Societăţii Comerciale ,,AGROFITOSERV S.A. VÂLCEA”, potrivit Hotărârii
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.33 din 27 februarie 2007 privind înfiinţarea
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Societăţii Comerciale ,,AGROFITOSERV S.A VÂLCEA”. Societatea
Comercială ,,AGROFITOSERV S.A. VÂLCEA” , a comunicat că în prezent nu
îşi mai desfăşoară activitatea în cele două construcţii datorită restrângerii şi
reorientării serviciilor acestei societăţi. A venit şi domnul consilier Vîlcu
Samoil. Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre
prezentat. Dacă sunt observaţii? – Da.
Dl.Comănescu – Noi am făcut o propunere, domnule preşedinte!
Dl.Cîlea – Ştiu propunerea, o să ţinem cont de ea şi, cred că, trebuie să
discutăm cu respectivii, poate vor să cumpere. Mai sunt şi alte observaţii? –
Nu. Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre, în forma
prezentată. Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? –
Nu.
În urma votului, se aprobă cu 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0
abţineri punctul 11 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 12
Proiect de hotărâre privind renunţarea la dreptul de preemţiune la
cumpărarea terenului în suprafaţă de 2431 mp, situat în perimetrul
Sitului arheologic Copăcelu (Valea Răii ), cod LMI/ 2004:8 VL – I – s – A 09508, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea.
Dl.Cîlea - Ministerul Culturii şi Cultelor a comunicat că nu îşi exercită
dreptul de preemţiune şi transferă acest drept al statului către autorităţile
publice locale. Terenul, în suprafaţă de 2431 mp, este situat în zonă de
protecţie cu valoare istorică, în perimetrul sitului arheologic - aşezare neolitică
din Cartier Valea Răii, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea.
Proprietarii, Afronie Elena şi Pîrcioagă Elena au propus o valoare de vânzare
de 60.000 euro. Considerăm că nu este necesară şi oportună achiziţionarea
terenului respectiv, deoarece: nu există vreo destinaţie care ar putea fi dată
acestuia, este improprie realizarea unor construcţii cu destinaţie
administrativă sau de prestare a unor servicii publice şi nu sunt prevăzute, în
bugetul propriu, sumele necesare achiziţionării acestuia. Mai sunt şi alte
observaţii? – Nu. Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de
hotărâre, în forma prezentată. Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se
abţine cineva? – Nu.
În urma votului, se aprobă cu 30 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0
abţineri punctul 12 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 13
Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a titulaturii
Muzeului Judeţean Vâlcea, în Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu”
Dl.Cîlea – Ştiţi că acest proiect de hotărâre a mai fost o dată pe ordinea
de zi a unei şedinţe, l-am amânat, dar Muzeul Judeţean Vâlcea nu poate să
depună niciun proiect dacă nu se clarifică acest lucru. În conformitate cu
dispoziţiile art.16 din Normele de clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice
aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr.2185 din 02 aprilie
2007, „acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz, de colecţie publică de
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importanţă naţională, regională, judeţeană ori locală se aprobă prin hotărâre a
Guvernului, iniţiată de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor”. Potrivit prevederilor art.18 din Normele de
clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice aprobate prin Ordinul Ministrului
Culturii şi Cultelor nr.2185 din 02 aprilie 2007, „schimbarea titulaturii muzeelor
şi colecţiilor publice se realizează prin hotărâre a Guvernului, cu avizul
Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, la propunerea persoanei juridice
sau a persoanei fizice care are în subordine, respectiv în proprietate, muzeul
sau colecţia publică’’. Muzeul Judeţean Vâlcea a arătat, că în urma şedinţei
Consiliului Ştiinţific, organ de specialitate alcătuit din specialişti de profil, cu
rol consultativ în domeniul cercetării ştiinţifice, organizării sau structurării
serviciilor, colecţiilor muzeale şi activităţilor culturale, s-a luat hotărârea
schimbării denumirii acestei instituţii în Muzeul Judeţean – Aurelian
Sacerdoţeanu. Consiliul Judeţean Vâlcea s-a adresat Ministerului Culturii şi
Cultelor – Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor pentru: acordarea
titulaturii de muzeu de importanţă judeţeană şi reorganizarea Muzeului
Judeţean Vâlcea în Muzeul Judeţean ‘’Aurelian Sacerdoţeanu’’. De
asemenea, s-a solicitat ca, în cazul unui aviz favorabil, să se iniţieze în acest
sens, proiectul de hotărâre a Guvernului. Ministerul Culturii şi Cultelor –
Direcţia Muzee, Colecţii, Garanţii Guvernamentale, a transmis faptul că
documentaţia a primit avizul favorabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi
Colecţiilor şi s-a iniţiat proiectul de hotărâre a Guvernului în acest sens. A
sosit şi domnul Fiera Ioan Dan. Comisiile de specialitate au avizat favorabil
proiectul de hotărâre prezentat. Dacă sunt observaţii? – Da.
Dl.Vieru – Am studiat materialul foarte bine, expunerea de motive este
corect întocmită, dar avem o observaţie şi aş vrea să mă ascultaţi câteva
minute, pentru că din expunerea de motive ar rezulta o altă propunere. Deci,
cred că denumirea de „Aurelian Sacerdoţeanu” ar fi mai bine să o folosim
pentru Arhivele Statului şi mai puţin pentru muzeu. Din acest motiv am să vă
citesc din expunerea de motive: „La 01 decembrie 1929 a devenit profesor la
catedra diplomatică a şcolii de arhivistică, apoi la Institutul de arhivistică,
bibliografie şi muzeologie de pe lângă Direcţia Generala a Arhivelor Statului,
iar din 21 iunie 1930 a obtinut titlul de Doctor in istorie, cu meritul „Magna cum
laude" cu lucrarea „Guillammdee Rubrouck". Între anii 1938 - 1953 a fost
Director General al Arhivelor Statului Bucureşti. In această perioadă, publică
diferite studii, materiale şi documente referitoare la istoria României, fiind unul
dintre iniţiatorii colecţiei naţionale de documente interne "Documentele privind
istoria României". A colaborat la reviste de specialitate, precum „Revista
Arhivelor”, „Hrisovul”, „Revista instorică Română”, „Arhivele Oltului”, „Anualele
de istorie”, etc. Medievist cu preocupări multiple a pus în centrul activităţii sale
scrierea unei istorii obiective, pornind de la mulţimea documentelor aflate în
arhivele din ţară pe care le-a făcut cunoscute şi în istoriografia universală prin
editarea lor în limbi de circulaţie europeană. Conştient de valoarea unui astfel
de demers a pus bazele Şcolii de Arhivistică al cărui director a fost între anii
1938 – 1948, lăsând prin contribuţia sa o generaţie de specialişti care se
străduiesc şi astăzi să ducă mai departe tradiţia arhivisticii româneşti, pe care
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el a reprezentat-o cu cinste”. Eu, sunt de acord şi aş vedea, de fapt aş fi
văzut, ca denumirea unei instituţii să se facă în cadrul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi, în acelaşi timp, să acordăm denumirea unui muzeolog. Dânsul,
într-adevăr a fost om de cultură, dar aş vedea foarte bine ca Arhivele Statului,
fie de la Bucureşti, fie de la Vâlcea, să poarte denumirea de „Aurel
Sacerdoţeanu”. Deci, ca atare, şi am înţeles că este foarte presantă situaţia,
în Legea nr.311/2000 a muzeelor se spune foarte clar că regimul acestor
muzee este naţional, regional sau judeţean. Corect, este de importanţă
judeţeană, numai că a schimba denumirea nu ştiu dacă înseamnă şi a
reorganiza muzeul. De aceea, nu am nimic împotrivă, sunt bucuros că avem
un vâlcean de această valoare, dar îl vedeam foarte bine trecut pe firma
Arhivelor Statului şi, de aceea, am să mă abţin la vot. Vă mulţumesc!
Dl.Vîlcu – Nu aveam şi altă propunere?
Dl.Cîlea – Vă mulţumesc, dar nu am găsit altă propunere şi am zis să
nu întârziem proiectele.
Dl.Păsat – Am o propunere, domnul Petre Bardaşu, a fost directorul
Muzeului judeţean şi o personalitate marcantă a judeţului Vâlcea.
Dl.Cîlea – Oricum, nu putem să o mai amânăm pentru că au proiecte de
depus. Ce facem, ne împotmolim aici?
Dl.Persu – Nu ne împotmolim deloc, pentru că eu vă propun să
rămânem cu proiectul de hotărâre pe care l-am prezentat.
Dl.Zamfirescu – Domnule preşedinte, eu am făcut o observaţie data
trecută şi, sunt de acord cu domnul profesor Vieru, că este mai potrivit în
arhivistică pentru că acolo era specialist, dar a scris şi nişte manuale de
istorie de care chiar se aminteşte în expunerea de motive şi am căutat în
stânga şi în dreapta, dar nu am găsit un nume de rezonanţă dincolo de nivelul
judeţului.
Dl.Gava – Eu cunosc că este şi un mare istoric şi, vă dau un exemplu,
al unei lucrări care a apărut în anul 1936 despre formarea poporului român,
care l-a ajutat în ascensiunea sa să ajungă la cele mai înalte demnităţi. Apoi,
are şi alte lucrări de istorie, destul de multe şi cred că merită ca Muzeul
Judeţean să-i poarte numele. Eu am, însă, câteva observaţii în legătură cu
redactarea textului şi, mă gândeam, că cele 4 luni care au trecut, au fost
suficiente ca să se revadă acest material. De exemplu: alin.(2) rândul 13 – în
loc de bibliografie, trebuie scris bibliologie; alin.(5) rândul 5 – în loc de Matei
Sacerdoţeanu, trebuie scris Matei Grigorescu Bălintescu; pagina 2, alin.(7),
rândul 23 – în loc de Arhivele Oltului şi Anualele de istorie, trebuie scris
Arhivele Olteniei şi Anale de istorie; pagina 3, rândul 4 – în loc de Aurel
Sacerdoţeanu, trebuie scris Aurelian Sacerdoţeanu. Deci, cineva trebuie să
mai revadă cu atenţie textul ca să nu apară greşeli.
Dl.Cîlea – Vă mulţumesc, domnule consilier, o să facem modificările în
proiectul de hotărâre! Ar fi bine ca în rapoartele comisiilor de specialitate să
fie semnalate aceste lucruri, dar se mai greşeşte pentru că este un volum
foarte mare de lucrări. Eu, totuşi, v-aş ruga să fiţi de acoprd cu denumirea
care am dat-o noi, pentru faptul că este o urgenţă, dar, sincer, nu putem să
negăm personalitatea şi valoarea acestui om la nivel naţional. Mai sunt şi alte
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observaţii? – Nu. Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de
hotărâre, cu amendamentele formulate. Cine este pentru? Cineva împotrivă?
– Nu. Se abţine cineva? – 4 abţineri.
În urma votului, se aprobă cu 27 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 4
abţineri punctul 13 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 14
Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Stana
Constantin, ca membru în Consiliul de Administraţie al Casei de
Asigurări de Sănătate Vâlcea
Dl.Cîlea - Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.84 din 30 iunie
2003, domnul Stana Constantin a fost numit ca membru în Consiliul de
Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea. Ca urmare a faptului
că mandatul membrilor consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări de
sănătate este de patru ani, este necesară numirea unui nou membru. În
proiectul de hotărâre prezentat se propune reconfirmarea domnului Stana
Constantin ca membru în Consiliul de Administraţie al acestei instituţii, însă în
Raportul de avizare al Comisiei Juridice există propunerea ca desemnarea
membrilor în consiliul de administraţie să se facă în plenul şedinţei Consiliului
judeţean. Hotărârea se adoptă prin vot secret! Vă rog să faceţi propuneri!
Dl.Vîlcu – Domnule preşedinte, stimaţi colegi, vă mulţumesc că aţi ţinut
cont de propunerea Comisiei Juridice.
Dl.Cîlea – Totdeauna ţinem cont de propunerile comisiilor de
specialitate.
Dl.Vîlcu – Noi propunem un profesionist ca membru în Consiliul de
Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea, în persoana doamnei
Rodica Mărginean, fostul director al acestei instituţii.
Dl.Cîlea – Vă mulţumesc! Altă propunere?
Dl.Fârtat – Domnule preşedinte, eu îl propun pe domnul Stana
Constantin, pentru că îl cunosc de mult timp şi ştiu că este o persoană care
se bate pentru unităţile sanitare, cu multă experienţă în sfera socială.
Dl.Cîlea - Vă rog să pregătiţi buletinele de vot!
Dl.Pîrvu – Domnule preşedinte, cum aţi putut să o puneţi pe buletinul de
vot pe doamna Mărginean, când ştiţi ce greutăţi ne-a făcut cât timp a fost
director! Ne-a dat afară din aceată instituţie!
Dl.Cîlea – Au fost făcute propuneri, domnule consilier!
Dl.Pîrvu – Ce să propuneţi, domnule preşedinte, când ne-a dat afară din
instituţie, pe cuvântul meu de onoare că nu vă mint!
Dl.Rădulescu – Staţi puţin, domnule consilier, sunt două propuneri, se
votează şi vedem ce se întâmplă.
PUNCTUL 15
Diverse
Dl.Cîlea – Dacă la acest punct sunt probleme? – Da.
Dna Liţă – Eu vreau să supun atenţiei şi analizei dumneavostră, găsirea
unor resurse fianciare pentru Primăria Comunei Scundu, care este o instituţie
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modernă, de curând finalizată, dar care la ora actuală nu poate fi folosită de
salariaţi pentru că nu are încălzire. S-a făcut un deviz, pentru pompe, centrală
termică şi toate accesoriile, toate se ridică la suma de 1 miliard lei, dar măcar
găsirea unei sume de 600 – 700 milioane lei care să poată fi dată avans şi să
fie montată centrala.
Dl.Cîlea – Va trebui să discutăm cu constructorul să o monteze şi vom
găsi o soluţie pentru acestă problemă.
Dna Liţă – Primăria a făcut un referat către Direcţia Economică, dar
trebuie discutat cu constructorul să monteze această centrală, pentru că
salariaţii de acolo stau în frig.
Dl.Cîlea – Nu au nici măcar sobe, dar dacă vine rectificarea poate
găsim o soluţie şi pentru această instituţie. Vă mulţumesc! În continuare, dau
cuvântul domnului consilier Pîrvu Constantin, pentru a prezenta rezultatele
votului secret.
Dl.Pîrvu – “Consiliul Judeţean Vâlcea, Comisia de Validare, Procesverbal, încheiat azi, 27 noiembrie 2008. Comisia de validare, în următoarea
componenţă: Pîrvu Constantin, Monceanu Constantin şi Samoil Vîlcu,
întrunită în şedinţă pentru constatarea rezultatului votului secret exprimat,
privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de
Asigurări de Sănătate Vâlcea. Au fost propuşi următorii candidaţi: 1. RODICA
MĂRGINEAN; 2. CONSTANTIN STANA. S-au numărat 31 buletine de vot, din
care: Voturi valabil exprimate 31; Voturi nule 0. Rezultatul votului secret este
următorul: 1. RODICA MĂRGINEAN - Voturi pentru 19, Voturi împotrivă 12;
2. CONSTANTIN STANA - Voturi pentru 12, Voturi împotrivă 19. Pentru care
s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar. PREŞEDINTE Pîrvu Constantin, MEMBRI - Monceanu Constantin şi Vîlcu Samoil”.
Dl.Cîlea – Mulţumim, domnule preşedinte! 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.
PREŞEDINTE,

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Ion CÎLEA

Constantin DIRINEA

DCA/DCA/1 ex.
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