ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

PROIECT

HOTARARE
privind: utilizarea unei sume din fondul de
rulment al Consiliului .Judetean Valcea, pentru finantarea unor
lucrari de interes [udetean, pe anul 2009

Consiliul Judetean Valcea, Tntrunit Tn sedinta din data de
2009, la care participa un nurnar de__
consilieri judeteni, din totalul de 32 Tn functie;
Avand Tn vedere Expunerea de motive a Presedintelui
Consiliului Judetean Valcea, lnreqistrata la nr.550 din 16 ianuarie
2009;
t.uand Tn considerare Raportul de specialitate al Directiei
Economice, Tnregistrat la nr.551 din 16.01.2009, precum ~i avizele
comisiilor de specialitate;
In conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."b" ~i alin.(3)
lit."a" din Legea administratiei publice locale, nr.215/2001,
republicata, cu rnodificarile ~i cu prevederile art.58 alin.(3) ~i (4) din
Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ~i
cornpletarile ulterioare;
In temeiul art.97 din Legea administratiei publice locale,
nr.215/2001, republicata, cu moditicarile ~i cornpletarile ulterioare;
HOT A R A $ T E:
Art.1 Se aproba utilizarea sumei de 6.321.000 lei din fondul de
rulment al Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2009, pentru
finantarea lucranlor la urrnatoarele obiective de interes judetean:

1. Amenajare, extindere si modernizare cladire cinematograf Modern
pentru Teatrul "Anton Pann" Rarnnicu Valcea
- 4.000.000 lei

2. Modernizare drum judetean OJ 676 B Glavile - OJ 677 A
Voiculeasa - Olteanca - t.apusata - OJ 676 - Km 0+000 - 2+000
- 120.000 lei

3. Reabilitare drum judetean OJ 676 G Zatreni - ON 67 B - Oltetu 
Sascioara - Budele - Nenciulesti - Popesti - Maneasa - Tepesti - OJ
676 - km 4+700-6+000
- 700.000 lei

4. Reabilitare drum judetean OJ 676 G Zatreni - ON 67 B - Oltetu 
Sascioara - Budele - Nenciulesti - Popesti - Maneasa - Popesti 
OJ 676 - km 9+500 -11+000
- 700.000 lei

5. Consolidare pod beton armat pe drumul judetean OJ 654 Valea
Cheii - Manastirea Pahomie krn 5+800
- 676.000 lei

6. Consolidare drum judetean OJ 658 Gura Vaii - Muereasca
Manastirea Frasinei, km 9+800
- 25.000 lei

7. Reabilitare OJ 703 M Perisani - Cornet, km 5+000 - 7+000
- 100.000 lei

Art.2. Secretarul Judetului Valcea, prin Compartimentul
Cancelarie, va comunica prezenta hotarare Directiei Economice ~i
Directiei Tehnice, In vederea aducerii la Tndeplinire a prevederilor ei,
~i va asigura publica rea acesteia pe site-ul Consiliului Judetean
Valcea ~i In Monitorul Oficial al Judetului Valcea.

Prezenta hotsrere a fost adoptata cu respectarea prevederilor
art.45, a lin. (2), lit. "a", coroborate cu cele ale art.98 din Legea
edministreiiei publice locale, nr.215/2001, republiceie.cu mooiiicetite
§i comptetiuite ulterioare, cu un numer de
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind utilizarea unei sume din
Fondul de rulment al Consiliului Judeteen Valcea, pentru
iinenteree unor iucrsri de in teres judeteen, pe anul 2009.

Excedentul bugetului local rezultat la Inchiderea exercitiului bugetar
al anului 2008, dupa efectuarea reqularizanlor In limita sumelor defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat ~i a transferurilor din bugetul de
stat a fost virat In Fondul de rulment al Consiliului Judetean Valcea.
Disponibilitatile Fondului de rulment sunt purtatoare de dobanda,
se pastreaza Intr-un cont deschis la Trezoreria Municipiului Rarnnicu
Valcea, In afara bugetului local si pot fi utilizate pentru:
-acoperirea ternporara a golurilor de casa provenite din decalaje Intre
veniturile ~i cheltuielile anului curent;
-acoperirea detinitiva a eventualului deficit bugetar rezultat la finele
anului bugetar;
-finantarea unor investitii din cornpetenta Consiliului Judetean sau pentru
dezvoltarea serviciilor publice judetene In interesul colectivitatii.
Avand In vedere destinatiile rnentionate ale Fondului de rulment,
propunem utilizarea sumei de 6.321.000 lei pentru finantarea unor lucrari
de interes judetean, dupa cum urrneaza:

A. "Amenajare, extindere si modernizare cinematograf
Modern pentru Teatrul Anton Pann" Ramnlcu Valcea =4.000.000 lei
In prezent se afla In faza de finalizare lucrarile la obiectivul de
investitn "Amenajare, extindere si modernizare cinematograf Modern
pentru Teatrul Anton Pann" Ramnicu Valcea.
Prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.40/30109/2008, a
fost aprobata docurnentatia tehnico-econornica retacuta, faza studiu de
fezabilitate.
In afara lucrarilor de constructii-rnontaj, In anul 2008 au rnai fost
Incheiate, In conformitate cu prevederile aUG nr.34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune

de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu
rnoditicarile ~i completarile ulterioare:
-acordul contractual de lucrari cu S.C. ELECTROVOX S.R.L. Ploiesti si
S.C. PROTHALIA S.R.L. Bucuresti, privind executarea lucrarii "Executie
~i proiectare tnstalatn de scena, mstalatie de iluminat ~i sonorizare
scena" ,
-contractul de furnizare cu S.C. MOBILA $1 TAPITERIE S.R.L. Bucuresti,
pentru executia ~i montajul scaunelor;
-contractul de servicii cu S.C. ARHINET PLUS S.R.L. Rarnnlcu Valcea,
pentru refacerea docurnetatiei tehnico-economica, faza studiu de
fezabilitate.
De asemenea, a mai fost deflnitivata solutia privind alimentarea cu
energie terrnica pentru lncalzire ~i alimentare cu apa calda a obiectivului
de mvestitii.
l.ucrarile s-au executat In baza graficelor de executie lunare si s-au
efectuat mai multe probe pe santier, In zona salii mari de spectacole, cu
tipuri de reflectoare, In vederea realizarii tehnicii de lumini ~i sunet de
catre S.C. ELECTROVOX S.R.L. Ploiesti.
Periodic au fost efectuate analize privind realizarea fizica ~i
valorica a lucrarilor de constructii, trnpreuna cu constructorii, proiectantul
~i dirigintii de santier, pentru a nu fi periclitat termenul de dare In
tolosmta a obiectivului.
La finele anului 2008, cecontanle cumulate au fost In surna de
9.955.720 lei, ramanand de decontat suma de 8.793.650 lei.
Avand In vedere cele prezentate, propunem utilizarea sumei de
4.000.000 lei din Fondul de rulment al Consiliului Judetean valcea,
pentru continuarea lucrarilor la obiectivul de investitii "Amenajare,
extindere si modernizare cinematograf Modern, pentru Teatrul Anton
Pann" Rarnnicu Valcea.

B. Lucrari de reabilitare
[udetene

~i

consolidare drumuri

~i

poduri
=2.321.000 lei

in cursul anului 2008, din Fondul de Rulment al Consiliului
Judetean Valcea a fost finantata executia mai multor lucrari de interes
judetean pe drumurile judetene.
Ca urmare a faptului ca lucrarite nu au fost finalizate, propunem
utilizarea sumei de 2.321.000 lei, pentru continuarea executiet In anul
2009, la urrnatoarele objective de tnvestitii:
• Modernizare DJ 676 B Glavile-DJ 677 A-Voiculeasa-Olteanca
Lapusata-Dd 676, km 0+000-2+000
=120.000 lei

•

Reabilitare OJ 676 G Zatreni-ON 67 B-Oltetu-Sascioara-Budele
Nenciule~ti-Pope~ti-Maneasa-Tepe~ti-OJ676, km 4+700-6+000
=700.000 lei
• Reabilitare OJ 676 G Zatreni-ON 67 B-Oltetu-Sascioara-Budele
Nenciule~ti-Pope~ti-Maneasa-Pope~ti-OJ676, km 9+500-11 +000
=700.000 lei
• Consolidare pod b.a. pe OJ 654 Valea Cheii-Manastirea Pahomnie
=676.000 lei
km 5+800
• Consolidare OJ 658 Gura Vau-Muereasca-Manastirea Frasinei, km
9+800
=25.000 lei
• Reabilitare OJ 703 M Perisani-Cornet, km 5+000-7+000
=100.000 lei

Avand In vedere cele prezentate, s-a tntocrnit alaturatul proiect de
hotarare, pe care n supunem analizei In vederea adoptaru de catre
Consiliul Judetean Valcea.

M.P./A.V.

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
DIRECTIA ECONOMICA
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind utilizarea unei sume din
Fondul de rulment al Consiliului Judeteen Valcea, pentru
ttnenteree unor lucrsrt de in teres judetean, pe anul 2009.

Prin expunerea de motive nr.550 din 16.01.2008, se propune
adoptarea proieetului de hotarare privind utilizarea unei sume din Fondul
de rulment al Consiliului Judetean Valeea, pentru finantarea unor lucrari
de interes judetean, pe anul 2009.
Propunerea de utilizare a sumei de 6.321.000 lei din Fondul de
rulment al Consiliului Judetean Valcea este in eonformitate eu
prevederile art.58 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finantele publiee
locale eu mcdificarile ~i completarile ulterioare ~i se intemeiaza pe
eonsiderentul asiquran: fondurilor neeesare executarii unor lucran de
interes judetean.
Avand in vedere concordanta Expunerii de motive eu prevederile
legale rnentionate, propunem adoptarea proieetului de hotarare in forma
prezentata.

M.P./A.V.

