ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

HOTARARE
privind alocarea sumei de 8,0 mii lei pentru realizarea in comun a
unor actiunl de interes [udetean cu parteneri din societatea civila ~i
utilizarea sumei de 470 mii lei din fondul de rezerva buqetara la
dlspozitia Consiliului Judetean V~Ucea, pentru acordarea de ajutoare
unor unitati administrativ - teritoriale

Consiliul Judetean Valcea , Intrunit In sedinta ordinara din data de 30
aprilie 2009, la care participa un nurnar de 32 consilieri judeteni din nurnarul
total de 32 In functie;
Avand In vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului
Judetean Valcea, inreqistrata la nr.4837 din 21 aprilie 2009;
t.uand In considerare Raportul de specialitate al Directiei Economice,
Tnregistrat la nr.4838 din 21 aprilie 2009, precum ~i avizele comisiilor de
speci aIitate;
in conformitate cu prevederile art. 91, alin.(3), lit."a" ~i alin.(6) lit."a"
din Legea administratis publice locale, nr.215/2001, republicata, cu
modiflcarile si completarile ulterioare, art. 36, alin.(1) din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarite ~i cornpletarile
ulterioare;
in temeiul art.97 din Legea adrninistratiei publice locale, nr. 215/2001,
republicata , cu rnodificarile si completarile ulterioare

HOTARA~TE

Art. 1 (1) Se aproba alocarea sumei de 8,0 mii lei pentru realizarea Tn
comun a unor actiuni de interes judetean cu parteneri din societatea civila,
dupa cum urrneaza;

1. - 3,0 mii lei Asociatiei Judetene de Atletism Valcea pentru
premierea sportivilor declarati castiqatori cu echipament si materiale
sportive, plachete, diplome, cupe, etc.
2. - 5,0 mii lei Asociatiei Judetene de Fotbal Valcea pentru premierea
echipelor castiqatoare cu echipament ~i materiale sportive, plachete,
diplome, cupe, etc.
(2) Suma de 8,0 mii lei va fi asiqurata prin diminuarea cu aceeasi
valoare a fondurilor prevazute Tn bugetul propriu al judetului Valcea, la
articolul 20.02 "Reparatii curente", din cadrul titlului "Bunuri ~i servicii",
capitolul 51.02 "Autoritati publice ."

Art.2. Se aproba utilizarea sumei de 410 mii lei din fondul de rezerva
buqetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2009, pentru
acordarea de ajutoare unor unitati administrativ-teritoriale , dupa cum
urrneaza:

1. - 20,0 mii lei Municipiului Rarnnicu Valcea, pentru a fi utilizati In
vederea reconstruirii imobilului In care functioneaza Gradinita nr.1, care se
afla Tn proprietatea Parohiei " Toti Sfintii din municipiul Rarnnicu Valcea ;
II

2. - 20,0 mii lei Municipiului Rarnnicu Valcea, Tn vederea continuarii
lucrarilor la lacasul de cult ortodox situat In municipiul Rarnnicu Valcea,
strada Ostroveni nr.101, aflat In Iolosinta qratuita a Parohiei "Sfintii Irnparati
Constantin si Elena";
3. - 30,0 mii lei Orasului Ocnele Mari pentru finalizarea lucrarilor de
reabilitare a Bisericii cu hramul " Sfintii ingeri "-Brad;
4. - 20,0 mii lei Orasului Calirnanesti pentru continuarea lucrarilor de
construire a unui corp de chilii In cadrul Sfintei Manastiri Cozia, unde sa
Tnnopteze elevii, pelerinii , turistii:

5. - 20,0 mii lei Orasului Calimanesti pentru reabilitarea a 1,5 km din
drumul de acces catre Sfanta Manastire Turnu, care se afla Tntr-o stare
avansata de degradare;

6. - 20 ,0 mii lei Comunei Caineni pentru executarea lucrarilor de
restaurare a Bisericii din satul Cainenii Mari;
7. - 100,0 mii lei Comunei Scundu pentru decontarea centralei
termice necesara pentru obiectivul "Extindere ~i modernizare sediu
primarie":
8. - 30,0 mii lei Orasului Calirnanest: In vederea preqatirii In bune
Cantecele Oltului ", editia a XLI - a,
conditii a Festivalului de folclor
festival care prornoveaza pe plan international si national judetul Valcea;
II

9. - 30,0 mii lei Orasului Horezu pentru organizarea , In perioada 29 
31 mai 2009, a celei de - a XXXIX editie a Tarqului Ceramicii Populare
Rornanesti Cocosul de Hurez
II

II

;

10. - 10,0 mii lei Comunei Diculesti pentru organizarea Festivalului
cultural artistic Satul - glie de eroi ";
II

11. -- 5,0 mii lei Comunei Vaideeni, In vederea acordarii unui ajutor
financiar doamnei Petrica Elena, pentru executarea lucrarilor de refacere a
locuintei afectate de incendiu .
12. - 5,0 mii lei Comunei Mateesti, In vederea acordarii unui ajutor
financiar doamnei Ungureanu Victoria, pentru executarea lucrarilor de
refacere a locuintei afectate de incendiu.
13. - 40,0 mii lei Orasului Balcesti , din care 20,0 mii lei pentru Sectia
de Pediatrie din cadrul Spitalului orasenesc ~i 20,0 mii lei pentru Serviciul
de Arnbulanta:
14. - 20,0 mii lei Orasului Brezoi, pentru executa rea unor lucrari
urgente de reparatii curente la Substatia de Arnbulanta Brezoi ;
15. - 100,0 mii lei Comunei lonesti, pentru decontarea lucrarilor de
reabilitare a Scolii Marcea.

Art.3. Secretarul Judetului Valcea va comunica, prin Compartimentul
Cancelarie, prezenta hotarare Directiei Economice ~i Directiei Generale a
Finantelor Publice Valcea, In vederea aducerii la Indeplinire a prevederilor

ei, si va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consilului Judetean Valcea si
In Monitorul Oficial al Judetului Valcea .
Prezenta hoterere a fost eaopiet« in temeiul art. 45 alin . (2), lit. a,
coroborate cu prevederile art.98 din Legea eoministretie! publice locale,
nr.215/2001 rep ublicata, cu mooitlcerite §i compteterite ulte rio a re, cu un
numer de 33 voturi pentru, 0 - voturi lmpotrive §i 0 ebiineri.
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