CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

PROCES VERBAL
încheiat la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea
din data de 30 octombrie 2009, ora 1000

Dl.Cîlea - Doamnelor şi domnilor consilieri judeţeni, stimaţi invitaţi, bună
ziua şi bine aţi venit la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea,
convocată astăzi 30 octombrie 2009, ora 1000. Sunt prezenţi 28 consilieri
judeţeni, absentează motivat domnii consilieri judeţeni Spiridon Nicu, Fiera
Dan, Teodorescu Bogdan şi Rădulescu Constantin, deci Consiliul judeţean
este legal întrunit. La şedinţă participă, de asemenea, domnul Tărăşenie
Dumitru; reprezentanţi ai unor instituţii publice; conducători ai unor societăţi
comerciale; ai unor instituţii şi servicii publice de sub autoritatea Consiliului
Judeţean Vâlcea; funcţionari din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
judeţean şi reprezentanţi ai presei, cărora le mulţumim pentru participarea la
această şedinţă. Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele materiale: 9
proiecte de hotărâri; 1 proces – verbal, cel al şedinţei ordinare a Consiliului
Judeţean Vâlcea din data de 30 septembrie 2009; 2 informări, una privind
activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea între cele
două şedinţe ordinare ale Consiliului Judeţean Vâlcea şi una privind activitatea
instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean
Vâlcea, în trimestrul al III-lea, 2009 şi punctul “Diverse”. Faţă de ordinea de
zi, vă propun includerea suplimentară pe ordinea de zi a trei proiecte de
hotărâre şi a unei informari, respectiv: 1. Proiect de hotărâre privind
încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de
consilier judeţean al domnului Prală Ştefan; 2. Proiect de hotărâre privind
validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Tărăşenie Dumitru; 3.
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Vâlcea; 4. Informare privind eficienţa activităţii desfăşurate de
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea, în trimestrul III 2009. Dacă sunt
observaţii privind ordinea de zi? – Nu. Dacă nu, supun aprobării
dumneavoastră ordinea de zi cu modificările propuse. Cine este pentru?
Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? - Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate ordinea de zi.
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Dl.Cîlea - Înainte de a trece la discutarea materialelor de pe ordinea de
zi, care v-a fost comunicată dumneavoastră, 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 septembrie 2009
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 septembrie 2009 a Consiliului Judeţean
Vâlcea. Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? - Nu.
Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 1 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 2
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! În continuare, vă
propun să discutăm înainte două din cele 3 proiecte de hotărâri incluse
suplimentar pe ordinea de zi.
PUNCTUL 3
Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea
duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Prală
Ştefan
Dl.Cîlea - Domnul consilier judeţean, Prală Ştefan, a părăsit Partidul
Social Democrat şi s-a înscris în Partidul Democrat Liberal. În conformitate cu
prevederile art.12 alin.(4) şi alin.(6), art.13 alin.(5) din Statutul PSD, care
prevăd că excluderea se aprobă de către Biroul Permanent al Organizaţiei
Judeţene, acesta a fost exclus din Partidul Social Democrat. Potrivit
dispoziţiilor art.9 alin.(2), lit.h1 din Legea privind Statutul aleşilor locali,
nr.393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, “calitatea de consilier
local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei
normale a mandatului, în cazul pierderii calităţii de membru al partidului politic
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sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales”. V-am citit
din lege, ca să vedeţi că suntem în deplină legalitate. Urmare acestui fapt,
locul acestuia a devenit vacant. 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. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 3 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 4
Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier
judeţean al domnului Tărăşenie Dumitru
Dl.Cîlea - Partidul Social Democrat a comunicat, prin adresa nr.88 din
data de 28 octombrie 2009, că următorul supleant pe listă este domnul
Dumitru Tărăşenie, confirmând, în acelaşi timp, şi apartenenţa sa la acest
partid. Comisia de validare, în urma analizei, a propus validarea mandatului de
consilier judeţean al domnului Dumitru Tărăşenie. Potrivit art.89, ind.2, alin.(5)
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, „validarea mandatului de consilier
judeţean se face cu votul deschis al majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi la
şedinţă, iar persoana al cărei mandat este supus validării nu participă la vot”.
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. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 3 de pe ordinea de zi.
Dl.Cîlea - Îl invit pe domnul consilier judeţean Dumitru Tărăşenie să
depună jurământul prevăzut de art.32, coroborat cu art.90 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Dl.Tărăşenie Dumitru - Eu, TĂRĂŞENIE DUMITRU, consilier judeţean;
“Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună - credinţă, tot ceea
ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Vâlcea.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
Dl.Cîlea - Vă felicit pentru alegerea dumneavoastră în funcţia de
consilier judeţean şi vă urez mult succes! Domnul consilier judeţean Prală
Ştefan a făcut parte din Comisia juridică, astfel că, propun ca domnul consilier
judeţean Dumitru Tărăşenie să opteze pentru această comisie. Supun la vot
deschis completarea comisiei de specialitate! Cine este pentru? Cineva
împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? - Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate completarea comisiei de
specialitate, respectiv Comisia Juridică.
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PUNCTUL 5
Proiect de hotărâre privind modificarea destinaţiei unor sume
repartizate unor unităţi administrativ – teritoriale, prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 87 din 30 iunie 2009
Dl.Cîlea - Prin proiectul de hotărâre se propun următoarele:
modificarea destinaţiei sumei de 100,0 mii lei, repartizată comunei
Câineni, în sensul utilizării acesteia pentru asigurarea cofinanţării la realizarea
proiectului “Renovarea şi dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază
pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale
PNDR – Măsura 3.2.2 “; modificarea destinaţiei sumei de 100,0 mii lei,
repartizată comunei Oteşani, care va fi utilizată pentru cofinanţarea lucrărilor
de “Pietruire şi asfaltare drumuri comunale”; modificarea destinaţiei sumei
de 22,513 mii lei, repartizată comunei Vlădeşti, care va fi utilizată pentru
realizarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor comunale şi vicinale aflate în
patrimoniul localităţii. Ulterior întocmirii acestui proiect de hotărâre, Primăria
Municipiului Drăgăşani solicită schimbarea destinaţiei sumei de 110,116 mii
lei, din totalul de 250,0 mii lei, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Vâlcea nr.87/2009, pentru realizarea lucrărilor pe „Drum cartier Sfântu
Gheorghe”, în vederea realizării lucrării „Asfaltare stradă Boroşeşti”. De
asemenea, Primăria Comunei Măldăreşti solicită redistribuirea sumei de 450,0
mii lei de la poziţiile:
 utilizarea surselor regenerabile de energie – pompe de căldură şi panouri
solare în cadrul investiţiei „Proiectare, execuţie, extindere, supraetajare şi
modernizare sediu primărie” – 50,0 mii lei;
 „Consolidare şi reabilitare Şcoala cu clasele I – VIII Măldăreşti” – 200,0 mii
lei;
 „Proiectare, execuţie, extindere, supraetajare şi modernizare sediul
Primăriei Comunei Măldăreşti” - 200,0 mii lei;
pentru realizarea obiectivului: Utilizarea surselor regenerabile – pompe de
căldură şi panouri solare termice în cadrul investiţiei „Proiectare, executare,
extindere supraetajare şi modernizare sediu primărie” – 50,0 mii lei. Precizez
că sumele au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea
nr.87/2009. Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarăre,
cu excepţia Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, care nu a
fost de acord cu schimbarea destinaţiei sumelor la două localitaţi, respectiv
Câineni şi Oteşani. Am să le iau pe rând şi o să vă dau nişte explicaţii.
Dl.Simion – Nu toată Comisia, domnule preşedinte, ci doar o persoană.
Dl.Cîlea – Da, domnul inginer Greere, mă scuzaţi. La Câineni, am fost
acolo şi am discutat cu domnul primar, drumul se execută, nu s-a modificat
nimic, dar, la depunerea proiectului i s-a cerut modificarea titlului proiectului.
Drumul rămâne acelaşi, banii sunt aceiaşi, deci nu se modifică absolut nimic.
La Oteşani, într-adevăr, s-a făcut o propunere de către localitate, probabil că
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nu s-a ţinut cont că drumul DC 130 Mireşti – Oteşani este cuprins în proiectul
finanţat pe Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – măsura 3.2.2. şi, vă
propun, să facem o simplă modificare, respectiv să acordăm aceeaşi sumă
pentru pietruirea şi asfaltarea altor drumuri comunale, pe care le are în vedere
comunitatea locală şi care sunt incluse în Strategia de Dezvoltare a localităţii.
Dacă în urma acestor precizări, mai sunt observaţii? – Da.
Dl.Popescu Victor – O mică completare, domnule preşedinte. Noi nu
suntem împotriva alocării la Câinenii a sumei de 100,0 mii lei, dar ideea este
că în proiectul de hotărâre pe care îl avem în faţă nu este titlul proiectului, ci
doar titulatura măsurii 3.2.2.
Dl.Cîlea – De acord, domnule consilier, dar să ştiţi că l-am întrebat de
trei ori şi, mi-a spus că la depunerea proiectului i s-a cerut să facă această
modificare şi pentru a nu-l încurca să piardă banii iar proiectul să nu fie
selectat, am zis că este bine să facem acest lucru.
Dl.Popescu Victor – Oricum, eu cred că se poate să treceţi titulatura
proiectului de la cap la coadă, pentru a nu fi ambiguă.
Dl.Cîlea – Da, de acord cu această propunere. Dacă mai sunt observaţii
– Nu. Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre cu
modificarile propuse. Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine
cineva? - Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 5 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 6
Proiect de hotărâre privind majorarea fondului de rezervă, aflat la
dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi rectificarea bugetului
propriu al judeţului Vâlcea, a bugetelor unor instituţii publice finanţate
parţial din bugetul local, a Programului lucrărilor de întreţinere şi
reparaţii drumuri şi poduri judeţene şi a veniturilor şi cheltuielilor
evidenţiate în afara bugetului local, pe anul 2009
Dl.Cîlea – Nu vreau să mă refer la toate problemele, ci aş sublinia doar
câteva dintre acestea. Deci, în legătură cu situaţia de la Măldărăşti, nu vreau
să înţeleagă cineva că s-a făcut o concesie cuiva. Această sumă este alocată
în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) din Legea nr.273/2006, care
spune „... precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi
administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a
primarilor acestor unităţi ori din iniţiativă proprie”. Aş vrea să vă dau şi
explicaţia de rigoare pentru a nu rămâne cineva cu nişte elemente confuze
referitoare la acest proiect de hotărâre. Deci, Primăria Comunei Măldărăşti
când a depus proiectul pe măsura 3.2.2., Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală, avea datorii, iar în aceste condiţii proiectul este neeligibil. Ca să
devină eligibil, pentru că era să piardă o serie întreagă de lucrări care sunt
prinse în proiectul integrat, a reeşalonat datoriile. În condiţiile în care nu poţi
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să-ţi achiţi, pe baza graficului, reeşalonat aceste datorii, contribuabilul
(Primăria Comunei Măldăreşti) este obligat să achite obligaţiile fiscale cu
termene de plată începând cu data emiterii deciziei la plată, iar caz contrar:
decizia de amânare la plată se anulează; se dispune începerea imediat a
executării silite pentru întreaga sumă neplătită; se dispune confiscarea
bunurilor cu care s-a garantat amânarea la plată; se dispune înfiinţarea popririi
pe cont până la recuperarea integrală a sumei amânate la plată. Aceasta a
fost ideea pentru care se propune majorarea fondului de rezervă bugetară la
dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea cu suma de 20,0 mii lei, care va fi
utilizată pentru acordarea unui ajutor Comunei Măldăreşti, în vederea achitării
obligaţiilor fiscale restante. De asemenea:
 utilizarea sumei de 6.000 mii lei, de către S.C. CET GOVORA S.A.
Râmnicu Vâlcea, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1218/2009, pentru
compensarea costurilor generate de obligaţia de prestare a serviciului
public de: producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem
centralizat, către populaţie, pentru asigurarea continuităţii acestui serviciu;
 includerea în buget a sumei de 146,0 mii lei aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr.1206/2009, pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism
pe anul 2009, pentru realizarea proiectului: „Recuperare valori de cult
comuna Popeşti, sat Urşi, comuna Tomşani, sat Bălţăţeni şi sat
Dumbrăveşti”;
 suplimentarea cu suma de 45.0 mii lei la obiectivul de investiţii:
„Consolidare DJ 658 Gura Văii – Muereasca – Mânăstirea Frăsinei,
km.9+800”;
 Acordarea unui sprijin financiar în sumă de 20,0 mii lei Episcopiei
Râmnicului, cu ocazia ridicării acesteia la rangul de Arhiepiscopie;
 alocarea sumei de 80,0 mii lei, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vâlcea
pentru realizarea lucrărilor de asfaltare a parcării autosanitarelor şi a căilor
de acces către secţiile Spitalului nr.2;
 suplimentarea cu 320,0 mii lei a sumelor necesare plăţii contribuţiilor
personalului neclerical angajat în unităţile de cult din judeţul Vâlcea;
 alocarea sumei de 250,0 mii lei Direcţiei Judeţene de Protecţie a Plantelor
Vâlcea – nou înfiinţată, pentru asigurarea funcţionalităţii acestui serviciu
public de interes judeţean.
 la rectificarea bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial din bugetul
local, pe anul 2009, propunerile au în vedere redirecţionarea de fonduri, în
cadrul fondurilor aprobate iniţial, între titluri, articole şi alineate, pentru
asigurarea cheltuielilor până la sfârşitul anului.
 la rectificarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi
poduri judeţene, pe anul 2009, se are în vedere suplimentarea bugetului
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene cu suma de
659,25 lei, prin redistribuirea de la alte obiective de investiţii şi
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redirecţionarea de fonduri între indicative, ca urmare a economiilor
înregistrate cât şi a necesităţii executării unor lucrări;
 la rectificarea Bugetului Veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara
bugetului local, pe anul 2009, se propune efectuarea de modificări valorice
între articole de cheltuieli, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate
iniţial, pentru acoperirea cheltuielilor la proiectele cu finanţare externă
nerambursabila.
De asemenea, vă mai propun efectuarea unor modificări faţă de proiectul de
hotărâre prezentat, ca urmare a apariţiei unor necesităţi apărute ulterior
întocmirii acestuia: 1. Pentru a se asigura concordanţa cu Hotărârea
Consiliului Judeţean Vâlcea nr.126 din 30 septembrie 2009, prin care s-a
aprobat utilizarea sumei de 62,0 mii lei din Fondul de rulment al Consiliului
Judeţean Vâlcea pentru decontarea lucrărilor executate în zona Comunei
Budeşti, vă propun ca, în Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2009, la
capitolul 70, „Locuinţe, servicii şi dezvoltarea publică”, litera A, punctul 2,
obiectivul să se intituleze S.C. APAVIL S.A. „Alimentare cu apă a
Municipiului Drăgăşani din sursa Brădişor” – lucrări executate,
efectuarea probelor de presiune şi a reparaţiilor avariilor produse la
Conducta DN 600, în zona comunei Budeşti. Deci, nu este nicio sumă în
plus, ci doar o modificare de titulatură pentru includere în programul de
investiţii; 2. Alocarea sumei de 2,0 mii lei la obiectivul: „Recuperare valori de
cult comuna Popeşti, sat Urşi, comuna Tomşani, sat Bălţăţeni şi sat
Dumbrăveşti„ pentru reabilitarea celor trei bisericuţe din lemn, reprezentând
contribuţia Consiliului Judeţean Vâlcea la realizarea proiectului; 3. Efectuarea
de modificări valorice între titluri, articole şi alineate la Muzeul Judeţean
„Aurelian Sacerdoţeanu”, cu încadrarea în sumele aprobate iniţial pe anul
2009. Doresc să vă mai fac o propunere, pe care sincer să fiu am modificat-o
azi-noapte, cu toate că noi Consiliul judeţean, stăm foarte prost la capitolul
resurse financiare. Urmare situaţiei din comuna Runcu, care este
asemănătoare situaţiei din multe localităţi, vă propun să alocăm suma de 30,0
mii lei acestei primării pentru plata salariilor, dat fiind faptul că are salariile
neplătite pe 5 luni şi, am zis ca măcar să se poată plăti salariile pe o lună
pentru a se mai ameliora situaţia de acolo. La acest capitol, aş vrea să vă
spun că la ora actuală situaţia nu este deloc bună, respectiv 2 localităţi nu au
achitate salariile pe 6 luni, 4 localităţi pe 5 luni, 6 localităţi pe 3 luni, 7 localităţi
2 luni şi 9 localităţi o lună. Deşi, am efectuat numeroase intervenţii, am făcut
cunoscut acest lucru şi cu ocazia vizitei domnului Prim-Ministru Emil Boc, am
fost şi am prezentat situaţia judeţului la Guvern, am trimis materiale la toţi
miniştri, asupra faptului ca situaţia este dezastruoasă la Vâlcea şi multe
primării îţi vor înceta activitatea, nu ştiu de ce sunt criticat eu pe la conferinţele
de presă în această problemă. Comisiile de specialitate au avizat proiectul de
hotărâre. Dacă sunt observaţii? – Da.
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Dl.Simion – Vis-a-vis de comuna Runcu, a fost observaţia Comisiei de
urbanism şi amenajarea teritoriului.
Dl.Cîlea – Nu ştiu, eu nu am văzut-o, dar aseară am analizat şi, datorită
faptului că oamenii de acolo sunt într-o situaţie grea, am hotărât alocarea
acestei sume. Dacă mai sunt observaţii? – Nu. Dacă nu, supun aprobării
dumneavoastră proiectul de hotărâre cu modificările propuse. Cine este
pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? - Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 6 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 7
Proiect de hotărâre privind nivelul taxelor stabilite pentru anul
şcolar 2009-2010, la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea
Dl.Cîlea - Potrivit prevederilor art.16 din Ordonanţa de Urgenţă
nr.118/2006, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, aşezămintele
culturale (categorie în care este inclusă şi şcoala populară de arte şi meserii)
pot stabili preţuri sau tarife pentru activităţile pe care le desfăşoară, iar sumele
încasate reprezintă venituri proprii ale acestora. Veniturile proprii sunt folosite
numai pentru finanţarea proiectelor şi programelor culturale. Şcoala Populară
de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea propune nivelul taxelor şcolare pentru anul
şcolar 2009 - 2010 la disciplinele prevăzute prin planul de învăţământ. Taxele
şi nivelul acestora propus pentru serviciile prestate sunt prezentate în Anexă.
Comisiile de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 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. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 7 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 8
Proiect de hotărâre privind modificarea graficelor de circulaţie pe
traseele judeţene 024 „RÂMNICU VÂLCEA – BĂBENI - IZVORUL RECE”
şi 050 „DRĂGĂŞANI – MĂCIUCA - BĂLCEŞTI”, prevăzute în Programul
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pe perioada
01.07.2008 - 30.06.2011, în judeţul Vâlcea
Dl.Cîlea - După cum ştiţi, prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr.69 din 18 aprilie 2008 a fost aprobat Programul de transport județean de
persoane prin curse regulate, pe perioada 01 iulie 2008 - 30 iunie 2011, în
județul Vâlcea, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Județean
Vâlcea nr.7 din 29 ianuarie 2009. Faţă de proiectul aprobat, se propun
următoarele modificări:
1. Primăria Comunei Stoilești a solicitat modificarea graficului de circulație pe
traseul județean 024 "RÂMNICU VÂLCEA - BĂBENI - IZVORU RECE", în
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sensul suplimentării numărului de curse cu 3 curse, planificate a fi executate
cu microbuze, în zilele de circulație de luni până duminică, conform anexei la
prezentul proiect de hotărâre. 2. Societatea Comercială Gril Impex SRL,
deținător de licență de traseu pe traseul județean 050 "DRĂGĂȘANI MĂClUCA - BĂLCEȘTI", solicită în numele unui grup de călători, profesori și
elevi, navetiști pe traseul menționat, modificarea orelor de plecare din
Drăgășani la ora 05,30 în loc de 05,00, pe sensul dus, și respectiv plecare din
Bălcești la ora 07:30 în loc de 07:00, pe sensul întors, conform anexei la
prezentul proiect de hotărâre. Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., Agenția
Vâlcea, în calitate de organism specializat în domeniul transporturilor, a
comunicat Consiliului Județean Vâlcea faptul că, în urma analizei și
verificărilor efectuate nu s-au constatat suprapuneri între graficele de circulație
propuse a fi modificate și graficele de circulație ale licențelor de traseu din
programul de transport interjudețean, exprimându-și punctul de vedere pentru
aprobarea acestor modificări. Comisiile de specialitate au avizat proiectul de
hotărâre. Dacă sunt observaţii? – Da.
Dna Moise – Eu am o întrebare, domnule preşedinte, pentru doamna
Vaduva Nadia. Mă interesează dacă dumneaei s-a interesat dacă deţinătorul
licenţei de transport, respectiv transportatorul care efectuează aceste curse,
deţine capacitatea necesară suplimentării cu 3 curse pe traseul județean 024
"Râmnicu Vâlcea - Băbeni – Galicea - Izvoru Rece".
Dl.Cîlea – S-a interesat, a discutat şi cu primăriile, avem solicitarea lor
şi, doresc să vă spun, că am făcut şi noi controale pe aceste trasee de unde a
rezultat această concluzie.
Dna Moise – Ridic această problemă, pentru că aici, în adresa Primăriei
Comunei Stoileşti se spune clar că prin actul normativ adoptat serviciul de
transport asigură cerinţele de deplasare a cetăţenilor cu domiciliul pe raza
administrativ-teritorială a localităţii, în funcţie de cererea de transport şi de
capacitatea disponibilă, dar nu spune că au această capacitate disponibilă.
Dl.Cîlea – Da, dar ştiţi dumneavoastră că nu toţi ştiu să-şi exprime
punctul de vedere, dar în discuţiile telefonice au cerut aceste modificări.
Dna Moise – Oricum, în expunerea lor de motive trebuie să specifice
neapărat că dispun de capacitatea de transport.
Dl.Cîlea – Da, aveţi dreptate, doamna consilier. Am rugămintea către
compartimentul de specialitate să se reţină acest lucru, iar, pe viitor să le
cerem acest lucru, eventual să le şi refuzăm adresa, dar noi am zis să fim
operativi considerând că este o necesitate pentru cetăţeni. Vă rog, să se
returneze adresa şi să revină cu precizările de rigoare. În acest caz, cred că
sunteţi de acord să aprobăm?
Dna Moise – Da, sigur.
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Dl.Cîlea – Dacă mai sunt observaţii? Dacă nu, supun aprobării
dumneavoastră proiectul de hotărâre cu modificarea propusă. Cine este
pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? - Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 8 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 9
Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Direcţiei Judeţene pentru
Protecţia Plantelor Vâlcea
Dl.Cîlea - SC AGROFITOSERV Vâlcea SA a solicitat Consiliului
Judeţean Vâlcea schimbarea formei juridice prin înfiinţarea Serviciului Public
Judeţean de Protecţie a Plantelor Vâlcea, având în vedere situaţia critică în
care se află, societatea înregistrând pierderi foarte mari. Precizez că,
propunerea făcută este în conformitate cu prevederile art.1 şi art.6 din Legea
nr.37/2006, privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina
fitosanitară, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „activităţile
publice de protecţie a plantelor sunt servicii publice descentralizate, aflate în
subordinea consiliilor judeţene”. Serviciul dă posibilitatea Consiliului Judeţean
Vâlcea de a interveni în cazul apariţiei unor focare de infecţie a bolilor şi
dăunătorilor de carantină. Sănătatea mediului, sănătatea oamenilor, sănătatea
animalelor, sănătatea plantelor nu se pot menţine fără un sistem de protecţie.
Un alt argument este faptul că înfiinţarea acestui serviciu este în conformitate
cu prevederile art.33 din Ordonanţa Guvernului nr.19/2009 care prevede că
acestă activitate de protecţia plantelor poate fi finanţată din bugetul propriu al
judeţului. Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarâre, cu
solicitarea, din partea Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului,
prezentării unui Plan de afaceri pe perioada 2010 – 2012, care să acopere
cheltuielile aferente activităţii desfăşurate, defalcate pe ani. Am o singură
corectură aici, respectiv pentru Direcţie nu se poate numi Plan de afaceri,
acesta se face numai pentru societăţi. Aici s-a întocmit o strategie şi un
Program de activităţi, de unde rezultă un nivel al veniturilor pe care îl va
realiza în perioada 2010 – 2012.
Dl.Dumitrescu Adrian – Domnule preşedinte, având în vedere faptul că
este foarte bine că se înfiinţează această direcţie, v-aş ruga să luaţi în calcul
faptul că în sud, care este zona agricolă a judeţului Vâlcea, nu se evidenţiază
în proiectul de hotărâre înfiinţarea de centre, nici la Drăgăşani, nici la Bălceşti.
Deci, ţinând cont că această direcţie se înfiinţează pentru agricultură, vă rog
să aveţi în vedere această propunere.
Dl.Cîlea – Mulţumesc mult! Propunerea este binevenită, vom ţine cont
de ea şi, în momentul când vom construi bugetul pe anul 2010, o să ţinem
cont de această propunere. Punctul meu de vedere este că trebuia demult să
înfiinţăm aceste centre acolo, dar faptul că s-a constituit această societate
comercială ne-am oprit aici. Dacă mai sunt observaţii? Dacă nu, supun
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aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre cu modificarea propusă. Cine
este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? - Nu. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 9 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 10
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico economice, pentru lucrarea: “Modernizare DJ 677 C Limită judeţ Olt Lungeşti - Râmeşti (DJ 677), km.1 + 648 - 4+148 şi km.7+948 - 10+948”,
comuna Lungeşti, judeţul Vâlcea, faza “Proiect tehnic”.
Dl.Cîlea - În Lista cu alocaţiile bugetare pe anul 2009 pentru finanţarea
Programului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea
drumurilor de interes local clasate aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.577/1997, este prevăzută şi lucrarea “MODERNIZARE DJ 677 C Limită
judeţ Olt – Lungeşti - Râmeşti (DJ677), km. 1 + 648 - 4+148 şi km. 7+948 10+948” comuna Lungeşti, judeţul Vâlcea; fondurile alocate de la bugetul de
stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, pentru anul
2009 sunt în sumă de 826.080 lei. Documentaţia tehnico-economică, faza
“proiect tehnic + caiete de sarcini + detalii de execuţie” pentru această lucrare
a fost elaborată de către S.C. ALFRID S.R.L. Piteşti. Costul estimativ al
lucrării, conform devizului general este de 6.579.677 lei, inclusiv TVA. Urmare
celor prezentate, supunem aprobării Consiliului Judeţean Vâlcea,
documentaţia tehnico-economică
la faza “PROIECT TEHNIC”, pentru
lucrarea ”MODERNIZARE DJ 677 C Limită judeţ Olt – Lungeşti - Râmeşti
(DJ677), km.1 + 648 – 4 + 148 şi km. 7 + 948 – 10 + 948” comuna Lungeşti,
judeţul Vâlcea. Comisiile de specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 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. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 10 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 11
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
Vâlcea şi unele instituţii publice subordonate acestuia, pe anul 2010.
Dl.Cîlea - Anual, se stabileşte Planul de ocupare a funcţiilor publice.
Acesta se elaborează de către preşedintele consiliului judeţean, prin aparatul
de specialitate, pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică
locală. Planul de ocupare a funcţiilor publice se întocmeşte centralizat, pe
fiecare ordonator principal de credite şi pe fiecare instituţie din subordinea
acestuia sau finanţată din bugetul său şi se aprobă prin hotărâre. Ţinând
seama de propunerile înaintate de: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea şi Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor
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Vâlcea, s-a întocmit situaţia centralizată cu privire la structura Planului de
ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Vâlcea şi instituţiile publice subordonate acestuia. Situaţia
centralizată privind Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2010 se
regăseşte în anexa nr.4 la proiectul de hotărâre. În structura Planului de
ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2010, prevăzut în anexa nr.4 la
proiectul de hotărâre, se regăseşte un număr total maxim de 277 funcții
publice, din care 245 funcții publice ocupate și 32 funcții publice vacante.
Precizăm că, prin Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2010,
numărul maxim de funcții publice nu se modifică față de cel aprobat pentru
anul 2009, fiind același – 277 funcții publice. Prin Planul de ocupare a
funcțiilor publice – 2010, s-a propus: reorganizarea a 40 de funcții publice
(pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile legale pentru a se
înscrie, în cursul anului 2010, într-o procedură de promovare, într-o funcție
publică superioară) şi înființarea unui număr de 40 de funcții publice de nivel
superior – rezervate promovării. Comisiile de specialitate au avizat proiectul
de hotărâre. 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. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 11 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 12
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.35 din
31.03.2009 privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat judeţul
Vâlcea în managementul şi implementarea proiectului „Îmbunătăţirea
dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în
situaţii de urgenţă în Regiunea Sud – Vest Oltenia" şi a contribuţiei
judeţului Vâlcea la implementarea proiectului
Dl.Cîlea - Prin Hotărârea nr.35 din 31.03.2009 au fost aprobate
activităţile în care va fi implicat judeţul Vâlcea în managementul şi
implementarea proiectului „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud – Vest
Oltenia" şi contribuţia judeţului Vâlcea la implementarea proiectului. Iniţial a
fost elaborată o cerere de finanţare şi un buget care prevăzuseră
achiziţionarea unui număr de 74 de echipamente, valoarea proiectului fiind de
11.573.699,44 Euro, la care se adăuga TVA în valoare de 2.199.003,02 Euro,
respectiv 56.468.080,07 lei (564,68 miliarde lei), cursul euro la care s-a
efectuat calculul fiind de 4.1 lei (41 mii lei). În urma întâlnirilor dintre
reprezentaţii: Consiliului Judeţean Vâlcea, Consiliului Judeţean Dolj – liderul
proiectului, Consiliului Judeţean Gorj, Consiliului Judeţean
Mehedinţi,
Consiliului Judeţean Olt, ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă din
judeţele menţionate şi ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Vest
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Oltenia, a fost analizat proiectul şi pentru încadrarea acestuia în limitele
de finanţare admise de Ghidul Solicitantului, respectiv 50.000.000 lei şi
evitarea respingerii
proiectului la evaluarea eligibilităţii, a fost
hotărâtă reducerea numărului de echipamente care vor fi achiziţionate, prin
eliminarea ambulanţelor de prim ajutor şi a ambulanţelor de reanimare şi
extinderea cercetării pieţei privind preţurile pentru celelalte echipamente.
Prin urmare:
• contribuţia Consiliului Judeţean Vâlcea la cofinanţarea cheltuielilor eligibile
se reduce de la 47.625,77 euro (195.265,65 lei), calcul efectuat la un curs
euro iniţial de 4,1 lei, la 44.703,15 euro (192.223,53 lei), calcul efectuat la
un curs euro de 4,3 lei;
• cheltuielile neeligibile aferente judeţului nostru se reduc de la 5.707,32
euro (23.400,00 lei), calcul efectuat la un curs euro iniţial de 4,1 lei, la
5.441,86 euro (23.400,00 lei), calcul efectuat la un curs euro de 4,3 lei;
• valoarea TVA pentru judeţul nostru se reduce de la 452.444,79 euro
(1.855.023,63 lei), calcul efectuat la un curs euro iniţial de 4,1 lei, la
424.679,89 euro (1.826.123,53 lei), calcul efectuat la un curs euro de 4,3
lei;
Faţă de cele arătate, propunem aprobarea modificării Hotărârii Consiliului
Judeţean Vâlcea nr.35 din 31.03.2009 privind aprobarea activităţilor cu care
va fi implicat judeţul Vâlcea în managementul şi implementarea proiectului
„Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii
în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud – Vest Oltenia" şi a contribuţiei
judeţului Vâlcea la implementarea proiectului. Comisiile de specialitate au
avizat proiectul de hotărâre. 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. Vă mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 12 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 13
Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Soluţii
integrate de e-guvernare în judeţul Vâlcea”, a cheltuielilor legate de
proiect, a valorii totale precum şi a cofinanțării proprii
Dl.Cîlea - Implementarea proiectului Soluţii integrate de e – guvernare
în judeţul Vâlcea va avea ca rezultat final punerea la dispoziţia cetăţenilor şi
mediului de afaceri a unor servicii administrative care, prin valorificarea
potenţialului IT&C, vor contribui la promovarea interacţiunii între sectorul
public şi întreprinderi/cetăţeni şi vor putea contribui la creşterea competitivităţii
economice. Astfel, județul Vâlcea, reprezentat prin Consiliul Județean Vâlcea
dorește dezvoltarea soluțiilor de e-guvernare pentru întreg județul, cuprinzând
88 de unități administrativ - teritoriale (cu excepția Municipiului Râmnicu
Vâlcea care este solicitant de finanțare în cadrul aceleiași axe din program) și
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cele 10 instituții subordonate. Valoarea totală a proiectului este de
4.962.499,33 lei din care: cheltuieli eligibile 4.168.237,50 lei, contribuţia
proprie, exclusiv TVA, reprezentând 2% din valoarea proiectului, 83.364,75
lei; total cheltuieli neeligibile 794.261,83 lei reprezentând TVA. Comisiile de
specialitate au avizat proiectul de hotărâre. 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. Vă
mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 13 de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 14
Informare privind activitatea instituţiilor publice de cultură aflate
sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea, în trimestrul al III-lea, 2009
Dl.Cîlea - Dacă sunt observaţii? Nu. Vă mulţumesc! Pentru că au sosit
ulterior, la punctul DIVERSE al ordinii de zi, vă propun să discutăm
următoarele materiale:
PUNCTUL 15
Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de membru al
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea a domnului Marin Florian
şi validarea mandatului domnului Sărdărăscu Nicolae ca membru al
acestui organism
Dl.Cîlea – Dacă sunteţi de acord cu această modificare a componenţei
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, care este legală şi este
hotărâtă de lege. Dacă sunt observaţii? –Da.
Dl.Folea – Domnule preşedinte, în cuprinsul acestui proiect de hotărâre
se regăsesc anumite persoane care nu mai fac parte din acest organism,
respectiv Anuţa Handolescu, Samoil Vâlcu.
Dl.Cîlea – Sunt scoşi.
Dl.Folea – Dar figurează în materialul prezentat.
Dl.Cîlea – Îmi cer scuze, înseamnă că a apărut o situaţie veche.
Dl.Persu – Domnule consilier, este ataşat materialul la hotărârea veche,
când s-a validat pentru prima dată componenţa acestui organism.
Dl.Dumitrescu – Şi dacă tot suntem la acest punct trebuie înlocuit şi
domnul Ştefan Prală.
Dl.Cîlea – Nu suntem pregătiţi acum pentru acest lucru şi nu este pe
ordinea de zi pe care am aprobat-o. Mai sunt observaţii? – Nu. Dacă nu,
supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Cine este pentru? Cineva împotrivă? – Nu. Se abţine cineva? - Nu. Vă
mulţumesc!
În urma votului, se aprobă în unanimitate punctul 15 de pe ordinea de zi.
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PUNCTUL 16
Informare privind eficienţa activităţii desfăşurate de Inspectoratul
de Poliţie al Judeţului Vâlcea, în trimestrul III 2009
Dl.Cîlea – Domnule vicepreşedinte Persu, prezentaţi dumneavoastră
această informare?
Dl.Persu – Nu, informarea se prezintă consilierilor judeţeni în mapă şi,
dacă au observaţii, propuneri, întrebări pentru domnul Inspector Şef al
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vâlcea, pot să le adreseze.
Dl.Cîlea – Dacă sunt observaţii? – Da.
Dl.Greere – Dacă la Poliţia de Proximitate sunt prezentate numărul de
sesizări şi reclamaţii primite şi rezolvate, la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului
Vâlcea le indicaţi numai pe cele rezolvate, deci nu putem face o comparaţie.
V-aş ruga, dacă sunteţi în posesia acestei situaţii să ne informaţi.
DL.Sărdărăscu – În momentul acesta nu pot să vă prezint o astfel de
situaţie, dar pot să fac un material de informare către Consiliul Judeţean
Vâlcea.
Dl.Cîlea – Poate îl prezentaţi la şedinţa următoare, domnule Comisar
Şef. Vă mulţumesc foarte mult! Dacă mai sunt probleme de discutat? – Nu.
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,
Ion CÎLEA

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Constantin DIRINEA

DCA/DCA/1 ex.
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