CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
- PREŞEDINTE - PROIECT ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea,
din data de 30 iunie 2009, ora 1000
1. Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
Judeţean Vâlcea din data de 29 mai 2009.
2. Informare privind activitatea desfăşurată de Preşedintele
Consiliului Judeţean Vâlcea între cele două şedinţe ordinare ale
Consiliului Judeţean Vâlcea.
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 17.535,0 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 şi din sumele defalcate din
taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale, în
vederea susţinerii programelor de dezvoltare locală şi pentru
proiecte de infrastructură, care necesită cofinanţare locală, unor
unităţi administrativ – teritoriale, pe anul 2009.
4. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea,
rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a bugetului
Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea şi modificarea
Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri
judeţene, pe anul 2009.
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului Judeţean de
Gestionare a Deşeurilor pe judeţul Vâlcea.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice, faza „studiu de prefezabilitate” pentru obiectivul de
investiţii „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în
judeţul Vâlcea”.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice, pentru lucrarea „Modernizare DJ 676 A GiuleştiDozeşti – Roşiile, km 0+000-6+000”, faza „Proiect Tehnic”.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Consolidare,
modernizare, extindere şi dotarea Centrului Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă Băbeni – judeţul Vâlcea" şi a cheltuielilor aferente
implementării acestuia.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici din Documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii
pentru obiectivul de investiţii „Consolidare, modernizare, extindere
şi dotarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni –
judeţul Vâlcea”.
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10. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului
Judetean Valcea nr. 90/23.12.2008 referitoare la aprobarea
proiectului .Prornovarea potentialului turistic al judetului Valcea" §i
a cheltuielilor legate de implementarea §i sustenabilitatea acestuia.
1t.Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie cu sarcini
a unor terenuri situate tn extraviJanul comunei Voineasa, in
vederea prornovarii proiectului .Dezvoltarea infrastructurii de
agrement in statiunea turistica Voineasa - judetul Valcea".
12.Proiect de hotarare privind modificarea graficelor de clrculatie pe
traseele judetene 67 "DELEANCA - AMARA$TI - OLTEANCA", 68
"DELEANCA - AMARA$TI - PESCEANA" §i 69 "DRAGA$ANI AMARA$TI - GLAVILE", prevazute in Programul de transport
judetean de persoane prin curse regulate pe perioada 01 iulie
2008 - 30 iunie 2011, in judetul valcea .
13. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de
Organizare si Functionare a Directiei Judetene de Evidenta a
Persoanelor Valcea.
14.Proiect de hotarare privind completarea listei cu proiectele
prioritare in cadrul .Proqrarnului Electrificare 2007-2009", lista
aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.68 din
30.04 .2009 "
15. Proiect de hotarare privind trecerea uriui imobil din domeniul
public in domeniul privat al judetului Valcea. ,16. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unor imobile aflate
In domeniul privat al judetului Valcea, situate Tn Municipiul
Draga§ani, Orasul Horezu §i Comuna Popesti, judetul Valcea,
catre proprietarii terenurilor pe care sunt amplasate acestea.
17.Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Valcea cu
Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Valcea in
vederea implernentarii §i promovarii proiectului "Pasi spre 0 cariera
europeanai - Consilierea §i orientarea cu suport digital"
18.Diverse.
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