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Acte administrative cu caracter normativ
HOTĂRÂREA NR. 325
privind aprobarea redistribuirii pe obiective
a finanţării rambursabile în sumă de 20.000.000 lei
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11
noiembrie 2010, la care participă 20 de consilieri locali din cei 23 în funcţie;
Luând în discuţie Raportul nr. 34014 din 9.11.2010 întocmit de Direcţia Economico - Financiară, prin
care se propune repartizarea pe obiective de investiţii publice a finanţării rambursabile, în sumă de 20.000.000
lei, prin redistribuiri de sume între acestea;
Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.2, de bugetfinanţe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii,
administrarea domeniului public şi privat, agricultură; nr.4, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice şi
de arhitectură şi nr.5, pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de
agrement;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.232/2009 prin care s-a aprobat contractarea unui
împrumut pe termen lung, în sumă de 20.000.000 lei, de la BRD Groupe Societe Generale – Sucursala Rm.
Vâlcea, precum şi hotărârea nr. 263/2010, prin care s-a aprobat ultima repartizare a finanţării rambursabile pe
obiective de investiţii;
Ţinând cont de faptul că pentru obiectivele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile suma
repartizată din împrumut pentru cofinanţare nu poate fi consumată în acest an, sumele urmând a fi repartizate
pentru completarea finanţării la proiectele « Amenajare şi modernizare strada Aurelian Sacerdoţeanu şi strada
Patriarh Iustinian Marina », precum şi «Centrul rezidenţial pentru persoane de vârsta a III –a «;
În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.145/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor
locale şi ale Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) şi art.115, lit.b) din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia
Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenţi,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se modifică şi se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 263/2010, prin care s-a
aprobat ultima repartizare pe obiective de investiţii publice a finanţării rambursabile, în sumă de 20.000.000
lei, prin redistribuiri de sume între obiectivele de investiţii, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Direcţia Economico-Financiară din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea va întreprinde
demersurile legale la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice
pentru avizarea listei şi la banca finanţatoare pentru modificarea şi completarea Contractului de împrumut
nr.1din 15.01.2010.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:
- Direcţiei Economico - Financiare;
- Direcţiei Programe Externe;
- Direcţiei Investiţii şi Achiziţii Publice;
- Direcţiei Evidenţă Patrimoniu, Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 11 noiembrie 2010
Notă: textul integral al acestei hotărâri poate fi consultat pe pagina de internet a Primăriei municipiului
Râmnicu Vâlcea, la adresa www.primariavl.ro.

HOTĂRÂREA NR. 326
privind rectificarea bugetului local pentru anul 2010 şi a listei de investiţii pe total
surse de finanţare şi a celei finanţate din fonduri externe nerambursabile
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11
noiembrie 2010, la care participă 20 de consilieri locali din cei 23 în funcţie;
Luând în discuţie Raportul nr.32129 din 26.10.2010 întocmit de Direcţia Economico - Financiară, prin
care se propune rectificarea bugetului local pentru anul 2010, a listei de investiţii pe total surse de finanţare,
precum şi a listei finananţate din fonduri externe nerambursabile;
Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.2, de bugetfinanţe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii,
administrarea domeniului public şi privat, agricultură; nr.4, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice şi
de arhitectură şi nr.5, pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de
agrement;
În temeiul prevederilor art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) şi art.115 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia
Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenţi,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se rectifică bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2010, în plus cu suma
de 3.564.101,17 lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 şi nr.2, care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Bugetul pe anul 2010, rectificat conform alin.(1), va avea valoarea totală de 204.561.277,73 lei,
atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli.
Art.2. Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la altul, după cum urmează :
Disponibilizări de credite bugetare, în sumă totală de 1.148.385 lei de la capitolele :
CAP. 51 – autorităţi publice = - 215.000 lei;
CAP. 61 – siguranţă publică = - 320. 000 lei;
CAP. 66 – sănătate = - 20.000 lei;
CAP. 67 – cultură, recreere = - 400.385 lei;
CAP. 68 – asigurări, asistenţă socială = - 100.000 lei;
CAP. 74 – protecţia mediului = - 93.000 lei.
Majorarea creditelor bugetare repartizate cu suma de 1.148.385 lei la următoarele capitole:
CAP. 65 – invăţământ = 746.107 lei;
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CAP. 70 – dezvoltare publică = 24.504 lei;
CAP. 84 – transport urban, străzi = 377.774 lei.
Art.3. Se rectifică lista cuprinzând «Situaţia privind repartizarea creditelor bugetare pe unităţi de
învăţământ pentru cheltuieli funcţionale pe anul 2010», în plus, cu suma de 578.000 lei, ajungând la valoarea
totală de 6.316.680 lei.
Art.4. Se rectifică lista cuprinzând «Situaţia privind repartizarea creditelor bugetare pe unităţi de
învăţământ preşcolar cu program prelungit, pentru cheltuieli funcţionale pe anul 2010 », în plus cu suma de
80.000 lei, ajungând la valoarea totală de 783.000 lei – pentru CAP. 65.
Art.5. Se rectifică lista de investiţii pe anul 2010 – total surse de finanţare, cu o finanţare din bugetul
local în valoare totală de 25.609.785, 37 lei, la care se adaugă suma de 113.064,84 lei, restituire din anii
precedenţi.
Art.6. Se rectifică lista obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri europene nerambursabile
postaderare şi cofinanţări buget local pe anul 2010, ajungând la valoarea totală de 5.238.341,99 lei, pe surse
de finanţare, după cum urmează :
a) 4.801.382,99 lei – fonduri externe nerambursabile;
b) 263.374,00 lei – finanţare din bugetul local;
c) 173.585,00 lei – finanţare din împrumutul intern.
Art.7.(1) Influenţele din această rectificare se regăsesc în anexele nr.1 - Situaţia veniturilor estimate
de încasat la bugetul local pe anul 2010, nr.2 – Situaţia privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a
creditelor bugetare pe anul 2010, nr.3 - Situaţia privind repartizarea creditelor bugetare pe unităţi de
învăţământ pentru cheltuieli funcţionale pe anul 2010, nr.4 - Situaţia privind repartizarea creditelor bugetare pe
unităţi de învăţământ preşcolar cu program prelungit, pentru cheltuieli funcţionale pe anul 2010, nr.6 - Lista de
investiţii pe anul 2010 – Total surse de finanţare şi anexa nr.7 – Lista obiectivelor de investiţii finanţate din
fonduri externe nerambursabile postaderare şi cofinanţare buget local.
(2) Anexa nr.5 - Situaţia privind subvenţiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu serviciile
funcţionale pentru internate pe anul 2010 rămâne nemodificată.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:
- Direcţiei Economico - Financiare;
- Direcţiei Investiţii şi Achiziţii Publice;
- Serviciului Investiţii, Avize, Contracte.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 11 noiembrie 2010
Notă: textul integral al acestei hotărâri poate fi consultat pe pagina de internet a Primăriei municipiului
Râmnicu Vâlcea, la adresa www.primariavl.ro.

HOTĂRÂREA NR. 327
privind rectificarea bugetului pentru contul 50.02.40 ”Disponibil din fonduri cu
destinaţie specială pentru finanţarea lucrărilor de intervenţie privind creşterea
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe”, pentru anul 2010
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11
noiembrie 2010, la care participă 20 de consilieri locali din cei 23 în funcţie;
Luând în discuţie Raportul nr. 34015 din 9.11.2010 întocmit de Direcţia Economico - Financiară, prin
care se propune rectificarea bugetului pentru contul 50.02.40 ”Disponibil din fonduri cu destinaţie specială
pentru finanţarea lucrărilor de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe”,
pentru anul 2010;
Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.2, de bugetfinanţe, prognoze economico-sociale şi nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii,
administrarea domeniului public şi privat, agricultură;
Ţinând cont de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 15.03.2010 a fost aprobat bugetul
pe anul 2010 pentru contul 50.02.40 – disponibil din fonduri cu destinaţie specială pentru finanţarea lucrărilor
de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu o valoare totală de
11.775.585,44 lei, iar prin hotărârea nr. 271/2010 acesta a fost rectificat în minus, rămânând la valoarea totală
de 6.801.863,71 lei;
Ţinând seama de necesitatea plăţii cheltuielilor aferente elaborării proiectelor tehnice, a obţinerii
avizelor şi acordurilor pentru blocurile la care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici prin hotărârea
Consiliului Local nr. 314/2010;
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În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor de aplicare a
acesteia, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.540/2009;
În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administraţia Publică
Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenţi,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se rectifică bugetul pentru contul 50.02.40 ”Disponibil din fonduri cu destinaţie specială
pentru finanţarea lucrărilor de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe”,
pentru anul 2010, în plus, cu suma de 59.121 lei, acesta ajungând la valoarea totală de 6.860.984,71 lei, atât
la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, resursele urmând a fi asigurate după cum urmează:
1.271.000,00 lei - din alocaţie de la bugetul statului;
4.356.155,44 lei - finanţare de la bugetul local;
1.198.484,65 lei - contribuţie asociaţiile de proprietari;
35.344,62 lei – disponibil în cont la 31.12.2009.
(2) Blocurile pentru care se asigură finanţarea din sursele prevăzute la alin.(1) sunt prezentate în
anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:
- Direcţiei Economico-Financiare;
- Direcţiei Investiţii şi Achiziţii Publice;
- Direcţiei Evidenţă Patrimoniu, Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 11 noiembrie 2010
Notă: textul integral al acestei hotărâri poate fi consultat pe pagina de internet a Primăriei municipiului
Râmnicu Vâlcea, la adresa www.primariavl.ro.

HOTĂRÂREA NR. 328
privind punerea la dispoziţie a terenului pentru construcţia obiectivului
“Staţie de sortare a deşeurilor”, aferent proiectului Sistem de management integrat
al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11
noiembrie 2010, la care participă 20 de consilieri locali din cei 23 în funcţie;
Luând în discuţie Raportul nr. 33769 din 8.11.2010, întocmit de Direcţia Evidenţă Patrimoniu,
Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice, prin care se propune punerea la dispoziţie a terenului în
suprafaţă de 5000 m.p., situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Nistor Dumitrescu, nr.23 pentru
construcţia obiectivului de investiţii “Staţie de sortare a deşeurilor” în cadrul proiectului “ Sistem de
management integrat al deşeurilor în judeţul Vâlcea”;
Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.2, de bugetfinanţe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii,
administrarea domeniului public şi privat, agricultură şi nr.4, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice şi
de arhitectură;
Ţinând seama de faptul că în cadrul Programului operaţional sectorial de mediu – Axa prioritară 2 –
„Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric” a fost
promovat de către Consiliul judeţean Vâlcea proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul
Vâlcea”, în cadrul căruia a fost propusă şi achiziţionarea şi amplasarea unei staţii de sortare a deşeurilor din
municipiul Râmnicu Vâlcea;
Având în vedere adresa nr. 9963 din 26.10.2010 prin care Consiliul Judeţean Vâlcea ne a solicitat
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 295 din 30.10.2010 prin care s-a aprobat ca staţia de sortare a
deşeurilor municipale ce urmează a fi realizată în cadrul proiectului «Sistem de management integrat al
deşeurilor în judeţul Vâlcea» va fi amplasată pe terenul, în suprafaţă de 5000 m.p., situat în municipiul
Râmnicu Vâlcea, strada Nistor Dumitrescu, nr.23, în sensul ca acesta să fie adoptată conform modelului
recomandat de către Autoritatea pentru Managementul Programului Operaţional Sectorial de Mediu;
În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenţi,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă punerea la dispoziţie a terenului în suprafaţă de 5000 mp, situat în municipiul
Râmnicu Vâlcea, strada Nistor Dumitrescu nr. 23, pentru construcţia obiectivului de investiţii Staţie de sortare
a deşeurilor în cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Vâlcea", identificat
conform planului de situaţie - anexă la prezenta hotărâre.
Art.2. Obiectivul de investiţii „Staţie de sortare a deşeurilor” se va construi pe terenul aflat în domeniul
public al municipiului Râmnicu Vâlcea, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect.
Art.3. Consecinţă a prevederilor art. 1, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 295/30.10.2010.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:
- Direcţiei Evidenţă Patrimoniu, Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice;
- Direcţiei Economico - Financiare;
- Consiliului Judeţean Vâlcea.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 11 noiembrie 2010
Notă: textul integral al acestei hotărâri poate fi consultat pe pagina de internet a Primăriei municipiului
Râmnicu Vâlcea, la adresa www.primariavl.ro.

HOTĂRÂREA NR. 329
privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz în favoarea
SC CEZ DISTRIBUŢIE SA pentru terenul în suprafaţă de 14 m.p., situat
în strada Aranghel, aparţinând domeniului public al municipiului
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11
noiembrie 2010, la care participă 20 de consilieri locali din cei 23 în funcţie;
Luând în discuţie Raportul nr. 33909 din 9.11.2010, întocmit de Direcţia Evidenţă Patrimoniu,
Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice, prin care se propune acordarea cu titlu gratuit, în
favoarea SC CEZ Distribuție S.A. a dreptului de uz pentru terenul în suprafață de 14 mp situat în Râmnicu
Vâlcea, strada Aranghel, aferent postului de transformare ce se va realiza pentru investiţia "Îmbunătăţire nivel
de tensiune j.t. aferentă PTA UM Vlădeşti şi PTA Anexa Vlădeşti, com Vlădeşti jud. Vâlcea", precum şi
împuternicirea Primarului municipiului, ca prin serviciile de specialitate să întocmească documentația
necesară și să semneze Convenția în fața Notarului public;
Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.3, pentru
servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii, administrarea domeniului public şi privat, agricultură şi
nr.4, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător,
gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
Ţinând seama de faptul că S.C CEZ DISTRIBUŢIE SA, are în derulare obiectivul de investiţii "
Îmbunătăţire nivel de tensiune j.t. aferentă PTA UM Vlădeşti şi PTA Anexa Vlădeşti, com Vlădeşti, jud.
Vâlcea", iar o parte a lucrării se realizează pe raza municipiului, începând de la limita cu com Vlădeşti, de
unde va începe pozarea unui cablu subteran de 20 kv, până la strada Aranghel, unde este necesară
amplasarea unui post de transformare în anvelopă de beton şi având în vedere adresa înregistrată la Primăria
municipiului sub nr. 29069/28.09.2010, prin care S.C CEZ DISTRIBUŢIE S.A a solicitat, prin reprezentantul
SC POWER DESIGN SRL, atribuirea unei suprafeţe de 14 mp din domeniul public al municipiului, în vederea
amplasării postului de transformare respectiv;
În temeiul prevederilor art.16 din Legea nr. 13/2007, a energiei electrice, cu modificările şi completările
ulterioare;
În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenţi,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se acordă cu titlu gratuit, în favoarea S.C. CEZ Distribuție S.A. dreptul de uz pentru terenul în
suprafață de 14 mp situat în Râmnicu Vâlcea, strada Aranghel, aferent postului de transformare ce se va
realiza pentru investiţia " Îmbunătăţire nivel de tensiune j.t. aferentă PTA UM Vlădeşti şi PTA Anexa Vlădeşti,
com Vlădeşti jud. Vâlcea", identificat în planul de situație – anexă la prezenta hotărâre.
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Art.2. (1) Se împuterniceste Primarul municipiului, ca prin serviciile de specialitate să întocmească
documentația necesară și să semneze Convenția în fața notarului public.
(2) Toate cheltuielile aferente întocmirii documentațiilor tehnice de cadastru pentru înscrierea în
Cartea Funciară a acestor sarcini, precum și încheierii Convenției, vor fi suportate de către SC CEZ
DISTRIBUŢIE S.A.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:
- Direcţiei Evidenţă Patrimoniu, Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice;
- Direcţiei Economico - Financiare;
- SC CEZ DISTRIBUŢIE SA.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 11 noiembrie 2010

HOTĂRÂREA NR. 330
privind avizare Plan Urbanistic de Detaliu ”Imobil locuinţe colective S+P+2E,
strada Ostroveni, nr. 84”, investitor Dumitrescu Constantin
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 noiembrie
2010, la care participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie;
Luând în discuţie Raportul nr. 35195 din 19.11.2010 întocmit de Direcţia Dezvoltare Urbană prin care
se propune aprobarea avizului nr.151 din 16.11.2010 al Comisiei Tehnice Consultative de Amenajare a
E
Teritoriului şi Urbanism, pentru Planul Urbanistic de Detaliu «Imobil locuinţe colective S+P+2 , strada
Ostroveni, nr.84», investitor Dumitrescu Constantin, precum şi avizarea acestei documentaţii de urbanism;
Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile al comisiilor de specialitate nr.1, pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor şi nr.4, de
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, gospodărie
comunală, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
În temeiul prevederilor art.56, alin.(1) din Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art.36, alin.(5), lit.c), art. 45, alin.(2), lit. e) şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind
Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă avizul nr.151 din 16.11.2010 al Comisiei Tehnice Consultative de Amenajare a
E
Teritoriului şi Urbanism - aviz favorabil - pentru documentaţia de urbanism «Imobil locuinţe colective S+P+2 ,
strada Ostroveni, nr.84», investitor Dumitrescu Constantin, prezentat în anexa nr.1, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) În baza avizului favorabil, aprobat conform art.1, se avizează Planul Urbanistic de «Imobil
E
locuinţe colective S+P+2 , strada Ostroveni, nr.84», investitor Dumitrescu Constantin, cu respectarea
următoarelor condiţii:
E
- POT= max. 35,50%; CUT= max. 1,05; H = max. P+ 2 ( max.10 m la cornişă);
- obţinerea acordului notarial al vecinului dinspre latura nord pentru însorire, conform recomandării
Comisiei Tehnice Consultative de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism;
- documentaţia de urbanism se va întocmi conform metodologiei de elaborare GM 009 – 2000.
E
(2) Documentaţia aferentă Planului Urbanistic de Detaliu «Imobil locuinţe colective S+P+2 , strada
Ostroveni, nr.84», investitor Dumitrescu Constantin, avizată conform alin.(1), anexa nr.2 la prezenta hotărâre,
se păstrează la Direcţia Dezvoltare Urbană, iar, în vederea aprobării acesteia, se va asigura transparenţa
decizională, conform Legii nr.52/2003 şi vor fi obţinute toate avizele, acordurile şi studiile prevăzute de Legea
nr.350/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi în certificatul de urbanism nr. 1349/27460 din
30.09.2010; condiţiile impuse vor fi preluate în documentaţia de urbanism ce va fi supusă aprobării.
(3) Responsabilitatea privind calitatea şi conţinutul documentaţiei de urbanism, în corelare cu
reglementările legale în vigoare, aparţine specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al
documentaţiei.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:
- Direcţiei Dezvoltare Urbană;
- Consiliului Judeţean Vâlcea;
- Dlui Dumitrescu Constantin.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 30 noiembrie 2010
Notă: textul integral al acestei hotărâri poate fi consultat pe pagina de internet a Primăriei municipiului
Râmnicu Vâlcea, la adresa www.primariavl.ro.

HOTĂRÂREA NR. 331
privind aprobarea unor reglementări urbanistice ce vor fi preluate
în reactualizare PUZ ”Ostroveni Sud”
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 noiembrie
2010, la care participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie;
Luând în discuţie Raportul nr. 35463 din 23.11.2010 întocmit de Direcţia Dezvoltare Urbană prin care
se propune realizarea unui acces carosabil comun din bulevardul Dem Rădulescu pentru proprietăţile Dinică
Ion şi Buşcă Ion, pe cheltuiala acestora, suspendarea arterei carosabile cu parcările ce traversează loturile de
la nord la sud din zona respectivă şi studierea acestora pentru fiecare investiţie ce se va realiza, precum şi
preluarea acestor propuneri în documentaţia de urbanism – reactualizare PUZ Ostroveni Sud, aflată în curs de
avizare la această dată;
Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile al comisiilor de specialitate nr.1, pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor şi nr.4, de
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, gospodărie
comunală, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
Ţinând seama de faptul că domnii Buscă Ion şi Buscă Mihaela, proprietarii unui teren, în suprafaţă de
3246 m.p., situat în zona Ostroveni Sud – bdul Dem Rădulescu au solicitat Consiliului Local aprobarea
realizării unui acces carosabil din bulevardul Dem Rădulescu, suspendarea arterei carosabile cu parcările
aferente ce traversează terenul de la nord la sud şi realizarea pe lotul respectiv a unor construcţii de maxim
P+8E; luând în considerare şi faptul că în vederea realizării bulevardului a fost efectuată dezmembrarea
fiecărui imobil;
Având în vedere faptul că pentru accesul carosabil comun întocmit de proiectantul iniţial al
bulevardului există acordul scris al arhitectului ce realizează documentaţia de urbanism reactualizare PUZ
„Ostroveni Sud”;
În baza art.36, alin.(2), lit.c), art. 45, alin.(2) şi art.115 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia
Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă realizarea unui acces carosabil comun din bulevardul Dem Rădulescu pentru
proprietăţile Dinică Ion şi Buşcă Ion, pe cheltuiala proprietarilor, conform planului de situaţie – anexă la
prezenta hotărâre.
(2) Regimul de înălţime pentru construcţiile ce se vor realiza pe proprietatea Buscă va fi de maxim
E
P+8 .
(3) Se suspendă artera carosabilă cu parcările aferente ce traversează loturile de la nord la sud din
zona respectivă, accesul la acestea studiindu-se distinct pentru fiecare investiţie ce se va realiza.
(4) Propunerile menţionate mai sus vor fi preluate în documentaţia de urbanism – reactualizare PUZ
«Ostroveni Sud», aflată în curs de avizare la această dată.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:
- Direcţiei Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Evidenţă Patrimoniu;
- Dlui Buşcă Ion.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 30 noiembrie 2010
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HOTĂRÂREA NR. 333
privind prelungirea unor contracte privind folosinţa temporară a unor suprafeţe
de teren pentru amplasarea unor panouri indicatoare
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30
noiembrie 2010, la care participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie;
Luând în discuţie Raportul nr. 35121 din 18.11.2010, întocmit de Direcţia Evidenţă Patrimoniu,
Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice, prin care se propune prelungirea cu 3 (trei) ani a
contractelor privind folosinţa temporară a unor suprafeţe de teren pentru amplasarea unor panouri indicatoare,
contracte încheiate cu BRD Groupe Societe Generale, respectiv cu S.C. MONDO MEDICA S.R.L.;
Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.2, de bugetfinanţe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii,
administrarea domeniului public şi privat, agricultură şi nr.4, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice şi
de arhitectură;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.188/2006 prin care s-a aprobat transmiterea în
folosinţă către BRD Groupe Societe Generale a unui teren în suprafaţă de 2,45 m.p., situat în str. Luceafărului
în vederea amplasării unui panou indicator, încheindu-se contractul nr.32382/10.11.2006 a cărui valabilitate
era de 3 (trei) ani, care ulterior a mai fost prelungit cu un an, prin hotărârea nr. 340/2009, precum şi Hotărârea
Consiliului Local nr.199/47/2008 prin care s-a aprobat transmiterea în folosinţă către S.C. MONDO MEDICA
S.R.L. – laborator de analize medicale, a unui teren în suprafaţă de 2,4 m.p., situat în Calea lui Traian, vizavi
de blocul 12, în vederea amplasării unui panou indicator, încheindu-se contractul nr.32319/10.11.2008 a cărui
valabilitate era de 1 (unu) an, perioadă prelungită cu inca un an tot prin hotărârea nr. 340/2009;
Luând în considerare adresele nr. 34380 din 11.11.2010 şi 34851/17.11.2010, prin care SC Mondo
Medica SRL şi BRD Groupe Societe Generale au solicitat prelungirea celor două contracte pentru folosinţa
temporară a domeniului public ;
În aplicarea Hotărârilor Consiliului Local nr.44/2001 prin care s-a aprobat taxa de folosire a unor
terenuri din domeniul public în vederea amplasării de panouri indicatoare şi reclamă pentru propria firmă,
nr.252/2006, prin care s-au stabilit zonele în intravilanul municipiului, în funcţie de care se calculează
impozitele şi taxele locale şi nr.326/2009 prin care s-au stabilit impozitele şi taxele locale pentru anul 2010;
În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se prelungeşte cu 3 (trei) ani, respectiv până la data de 31.12.2013, contractul
nr.32382/10.11.2006 încheiat cu BRD Groupe Societe Generale, prin care s-a aprobat transmiterea în
folosinţă a unui teren în suprafaţă de 2,45 m.p., situat în str. Luceafărului în vederea amplasării unui panou
indicator.
Art.2. Se prelungeşte cu 3 (trei) ani, respectiv până la data de 31.12.2013, contractul
nr.32319/10.11.2008 încheiat cu S.C. MONDO MEDICA S.R.L., prin care s-a aprobat transmiterea în folosinţă
a unui teren în suprafaţă de 2,4 m.p., situat în Calea lui Traian, vizavi de blocul 12, în vederea amplasării unui
panou indicator.
Art.3. Se împuterniceşte Primarul municipiului ca, prin serviciul de specialitate, să întocmească şi să
semneze actele adiţionale la contractele susmenţionate, conform art.1 şi 2.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:
- Direcţiei Economico – Financiare;
- Direcţiei Evidenţă Patrimoniu, Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice ;
- S.C. MONDO MEDICA S.R.L;
- BRD Groupe Societe Generale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 30 noiembrie 2010
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HOTĂRÂREA NR. 334
privind prelungirea contractului de asociere în participaţiune cu SC Vladria SRL
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 noiembrie
2010, la care participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie;
Luând în discuţie Raportul nr. 35119 din 18.11.2010, întocmit de Direcţia Evidenţă Patrimoniu,
Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice, prin care se propune prelungirea, prin act adiţional, pe o
perioadă de 2 ani, respectiv până la data de 31.12.2012, a contractului de asociere în participaţiune a
municipiului cu S.C. VLADRIA S.R.L;
Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.2, de bugetfinanţe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii,
administrarea domeniului public şi privat, agricultură şi nr.5, pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură,
protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.57/1999 prin care s-a aprobat asocierea, pe o
perioadă de 5 ani, a municipiului Râmnicu Vâlcea cu S.C. VLADRIA S.R.L. pentru desfăşurarea unor activităţi
de agrement, cu caracter sezonier, prin ultilizarea de minimotociclete electrice în Parcul Zăvoi, iar prin
Hotărârea nr. 385/233 din 29.12.2008 s-a aprobat prelungirea contractului de asociere până la data de
31.12.2010;
Ţinând seama de adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 32131 din 26.10.2010 prin care
S.C. VLADRIA S.R.L. a solicitat o nouă prelungire a contractului de asociere, precum şi având în vedere faptul
că pe parcursul derulării asocierii nu au fost înregistrate niciun fel de sesizări cu privire la activitatea
desfăşurată de către această societate, iar aceasta s-a achitat de toate obligaţiile rezultate din contractul
încheiat cu Primăria Municipiului;
În baza art. 36, alin.(2), art.45, alin.(3) şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administraţia Publică
Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se prelungeşte, prin act adiţional, contractul de asociere în participaţiune a municipiului cu
S.C. VLADRIA S.R.L, aprobat prin art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 57/1999, pe o perioadă de 2 ani,
respectiv de la data de 01.01.2011 până la 31.12.2012, pentru desfăşurarea activităţilor de agrement pentru
copii, prin utilizarea de minimotociclete electrice în Parcul Zăvoi.
(2) Actul adiţional la contract va cuprinde în mod obligatoriu clauza referitoare la rezilierea acestuia
fără punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile, în situaţia în care prin realizarea
proiectului finanţat prin POR 2007-2013 - "Modernizarea parcului Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea",
desfăşurarea acestei activităţi nu va mai fi posibilă.
Art.2. Se împuterniceşte Primarul municipiului să semneze actul adiţional la contractul de asociere
încheiat în conformitate cu prevederile art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:
- Direcţiei Evidenţă Patrimoniu, Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice;
- Direcţiei Economico - Financiare;
- S.C. VLADRIA S.R.L.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 30 noiembrie 2010

HOTĂRÂREA NR. 335
privind transmiterea către Poliţia Comunitară a municipiului
Râmnicu Vâlcea a unui spaţiu
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 noiembrie
2010, la care participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie;
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Luând în discuţie Raportul nr.35559 din 23.11.2010, întocmit de Direcţia Evidenţă Patrimoniu,
Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice, prin care se propune prelungirea, până la data de
31.12.2014, a contractului încheiat cu Fundaţia Umanitară «Din Suflet », având ca obiect închirierea spaţiului
situat în Calea lui Traian, nr.96, în suprafaţă exclusivă de 53,63 m.p. şi 6,38 m.p. – cotă indiviză din spaţiul de
folosinţă comună, ca urmare a adresei înregistrate la Primăria municipiului sub nr. 32811 din 29.10.2010 prin
care Fundaţia Umanitară «Din Suflet » (persoană juridică fără scop patrimonial, cu caracter nonpolitic şi
nonprofit) a solicitat prelungirea acestui contract pe o perioadă de încă patru ani;
Având în vedere discuţiile purtate în plenul şedinţei Consiliului Local din care a reieşit necesitatea
asigurării spaţiilor necesare în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii Poliţiei Comunitare, al cărei
sediu se învecinează cu spaţiul care face obiectul discuţiei, în perspectiva aplicării Legii nr.155/2010 a poliţiei
locale, începând cu data de 01 ianuarie 2011, precum şi rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de
specialitate nr.1, pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor
cetăţenilor; nr.2, de buget-finanţe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice şi comerţ,
întreprinderi mici şi mijlocii, administrarea domeniului public şi privat, agricultură şi nr.5, pentru învăţământ,
culte, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement;
În temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările ulterioare coroborate cu prevederile art. 123 din Legea nr.215/2001;
În baza art. 36, alin.(2), art.45, alin.(3) şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administraţia Publică
Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se transmite în folosinţă gratuită către Poliţia Comunitară a municipiului Râmnicu Vâlcea,
spaţiul, situat în Calea lui Traian, nr.96, în suprafaţă exclusivă de 53,63 m.p. şi 6,38 m.p. – cotă indiviză din
spaţiul de folosinţă comună.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire :
- Direcţiei Evidenţă Patrimoniu, Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice;
- Direcţiei Economico - Financiare;
- Poliţiei Comunitare a municipiului Râmnicu Vâlcea.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 30 noiembrie 2010

HOTĂRÂREA NR. 336
privind transmiterea în administrarea Direcţiei de Protecţie Socială
a unui spaţiu în suprafaţă de 32,54 m.p.
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 noiembrie
2010, la care participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie;
Luând în discuţie Raportul nr. 35281 din 22.11.2010, întocmit de Direcţia Evidenţă Patrimoniu,
Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice, prin care se propune transmiterea în administrarea
Direcţiei de Protecţie Socială a unui spaţiu, în suprafaţă utilă de 32,54 m.p., situat în Calea lui Traian, bloc
S15-parter, cu destinaţia de Centru de distribuire a laptelui praf;
Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.3, pentru
servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii, administrarea domeniului public şi privat, agricultură şi
nr.5, pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement;
Având în vedere obligaţiile legale ale autorităţilor publice locale cu privire la asigurarea spaţiilor de
depozitare, înregistrarea cantităţilor de lapte praf în evidenţa extracontabilă şi predarea lunară a borderoului
centralizator şi a reţetelor şi ţinând seama de faptul că Direcţia de Protecţie Socială Râmnicu Vâlcea – serviciu
public de asistenţă socială la nivelul municipiului desfăşoară, în baza regulamentului de organizare şi
funcţionare şi activitatea de distribuire a laptelui praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 şi 12 luni, care nu
beneficiază de lapte matern; totodată luând în considerare şi faptul că municipiul a pus la dispoziţie spaţiul
respectiv, aflat în domeniul privat al municipiului şi a înfiinţat Centrul de distribuire a laptelui praf, în
subordinea Serviciului Autoritate Tutelară şi Protecţia Copilului din cadrul Direcţiei de Protecţie Socială;
În temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile art.123 din Legea nr. 215/2001;
În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se transmite în administrarea Direcţiei de Protecţie Socială spaţiul, în suprafaţă utilă de 32,54
m.p., situat în Calea lui Traian, bloc S15-parter, cu destinaţia de “Centru de distribuire a laptelui praf”,
identificat prin releveul –anexă la prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:
- Direcţiei Evidenţă Patrimoniu, Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice;
- Direcţiei Economico - Financiare;
- Direcţiei de Protecţie Socială.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 30 noiembrie 2010

HOTĂRÂREA NR. 337
privind aprobarea solicitării de preluare, cu titlu gratuit, în domeniul public al
municipiului Râmnicu Vâlcea şi în administrarea Consiliului Local, a drumului
forestier Sâmnicel şi a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 noiembrie
2010, la care participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie;
Luând în discuţie Raportul nr. 35280 din 22.11.2010, întocmit de Direcţia Evidenţă Patrimoniu,
Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice, prin care se propune aprobarea solicitării de preluare, cu
titlu gratuit, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi în administrarea Consiliului Local, a drumului
forestier Sâmnicel şi a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a
Pădurilor – Romsilva, pe bază de protocol, încheiat între Consiliul Local al municipiului Rm. Vâlcea şi Regia
Naţională a Pădurilor Romsilva, precum şi împuternicirea primarului, ca prin aparatul de specialitate să
îndeplinească toate formalităţile de preluare a drumului forestier şi să semneze protocolul de predare-primire;
Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.3, pentru
servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii, administrarea domeniului public şi privat, agricultură şi
nr.4, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător,
gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
În temeiul prevederilor art.9 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările ulterioare ;
În aplicarea art.3 din Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1770/2010 pentru aprobarea normelor
metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 ;
În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă solicitarea de preluare, cu titlu gratuit, în domeniul public al municipiului Râmnicu
Vâlcea şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, a drumului forestier “Sâmnicel” şi
a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva,
ale căror date de identificare sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Transmiterea bunurilor identificate la art.1 se va face pe bază de protocol, încheiat între
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea şi Regia Naţională a Pădurilor Romsilva.
Art.3. Se împuterniceşte primarul municipiului, ca prin aparatul de specialitate, să îndeplinească toate
formalităţile de preluare a bunurilor identificate la art.1 şi să semneze protocolul de predare-primire a acestora.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:
- Direcţiei Evidenţă Patrimoniu, Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice;
- Direcţiei Economico – Financiare;
- Consiliului Judeţean Vâlcea.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
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jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 30 noiembrie 2010

HOTĂRÂREA NR. 338
privind situaţia juridică a imobilului Punct Termic 19,
situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada G-ral Praporgescu, nr. 4
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 noiembrie
2010, la care participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie;
Luând în discuţie Raportul nr. 35503 din 23.11.2010, întocmit de Direcţia Evidenţă Patrimoniu,
Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice, prin care se propune inventarierea în domeniul public al
municipiului a imobilului Punct Termic ( PT) 19, situat în strada G-ral Praporgescu nr. 4, compus din
construcţie, în suprafaţă construită de 18 mp, cu o valoare de 18909 lei, conform autorizaţiei de construire nr.
1324/33624/14.09.2007 şi teren aferent, în suprafaţă de 66 m.p., precum şi trecerea din domeniul public în
domeniul privat al municipiului, a imobilului-construcţie PT 19A (dezafectat), în suprafaţă de 112 mp, în
vederea demolării acestuia;
Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.2, de bugetfinanţe, prognoze economico-sociale şi nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii,
administrarea domeniului public şi privat, agricultură;
Având în vedere că PT 19 A, situat în strada G-ral Praporgescu a fost concesionat către SC CET
GOVORA SA, iar în urma solicitării SC Olăneşti Riviera SA – proprietarul terenului pe care era amplasat acest
punct termic de mutare a acestuia, a fost eliberată la cererea SC CET GOVORA SA, pentru municipiul
Râmnicu Vâlcea, autorizaţia de construire nr. 1324/33624 din 14.09.2007, pentru reamplasarea PT 19 A (
actual PT 19) pe un teren ce aparţine municipiului; ţinând seama de faptul că pentru imobilul Restaurant
Bulevard (alipit pe latura sudică cu PT 19A), situat în strada G-ral Praporgescu nr. 4 a fost emisă autorizaţia
de desfiinţare nr. 720/21842/19.07.2010, iar vechea construcţie a PT 19 dezafectată prin mutarea PT în noua
construcţie era amplasată pe un teren proprietate privată;
În temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Întrunind 16 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă inventarierea în domeniul public al municipiului a imobilului Punct Termic 19, situat în
strada G-ral Praporgescu nr. 4, compus din construcţie, în suprafaţă construită de 18 mp, cu o valoare de 18
909 lei, conform autorizaţiei de construire nr. 1324/33624/14.09.2007 şi teren aferent, în suprafaţă de 66m.p.
Art.2. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, a imobiluluiconstrucţie PT 19A (dezafectat), în suprafaţă de 112 mp, în vederea demolării acestuia.
(2) Consecinţă a prevederilor alin. (1) se modifică anexa la contractul de concesiune cuprinzând
bunurile aparţinând domeniului public al municipiului, transmise către S.C. CET Govora S.A, pentru realizarea
serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:
- Direcţiei Evidenţă Patrimoniu, Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice;
- Direcţiei Economico - Financiare;
- S.C. CET GOVORA SA.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 30 noiembrie 2010
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HOTĂRÂREA NR. 339
privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 272 din 30.09.2009,
referitoare la solicitarea de trecere a unui imobil – construcţii şi teren aferent,
din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului –
Direcţia pentru Sport Vâlcea, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea
şi administrarea Consiliului Local
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 noiembrie
2010, la care participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie;
Luând în discuţie Raportul nr. 35449 din 22.11.2010, întocmit de Direcţia Evidenţă Patrimoniu,
Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 272 din 30.09.2009 referitoare la solicitarea de trecere a unui imobil – construcţii şi teren aferent, din
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia pentru Sport Vâlcea,
în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi administrarea Consiliului Local; raportul a fost întocmit ca
urmare a solicitării formulată de către reprezentanţii Ministerului Justiţiei cu privire la completarea acestei
hotărâri cu unele prevederi din care să rezulte asumarea expresă de către Consiliul Local a obligaţiilor
prevăzute în proiectul de hotărâre de guvern, iniţiat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
referitoare la administrarea imobilului;
Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.2, de bugetfinanţe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii,
administrarea domeniului public şi privat, agricultură; nr.4, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice şi
de arhitectură şi nr.5, pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de
agrement;
În temeiul prevederilor art.9 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administraţia Publică
Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se modifică şi completează Hotărârea Consiliului Local nr. 272 din 30.09.2009, referitoare la
solicitarea de trecere a unui imobil – construcţii şi teren aferent, din domeniul public al statului şi administrarea
Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia pentru Sport Vâlcea, în domeniul public al municipiului Râmnicu
Vâlcea şi administrarea Consiliului Local, aşa cum a fost modificată prin hotărârile nr. 153/2010, nr. 163/2010
şi nr. 291/2010, după cum urmează :
I. art.1 se completează cu alin.(3) care va avea următorul conţinut :
“Art.1. (3) Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea se obligă să întreţină şi să modernizeze
imobilul transferat şi să menţină acest imobil la standardele de calitate privind desfăşurarea activităţilor
specifice".
II. articolul 1¹ se modifică şi va avea următorul conţinut :
"Art. 1¹. (1) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1, se face pe bază de protocol încheiat între
părţile interesate, la valoarea de inventar, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii
guvernului.
(2) La transmiterea imobilului, se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea
acestuia.
(3) După preluarea imobilului, în termen de 30 de zile, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea
va proceda la actualizarea valorii de inventar al imobilului preluat".
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:
- Direcţiei Evidenţă Patrimoniu, Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice;
- Direcţiei Economico - Financiare;
- Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;
- Direcţiei pentru Sport Vâlcea.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 30 noiembrie 2010
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HOTĂRÂREA NR. 340
privind realizarea investiţiei “Grădiniţa nr.1 – Toţi Sfinţii”
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 noiembrie
2010, la care participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie;
Luând în discuţie Raportul nr. 35408 din 22.11.2010, întocmit de Direcţia Evidenţă Patrimoniu,
Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice, prin care se propune preluarea în folosinţă gratuită de la
Parohia Toţi Sfinţii a unui teren, în suprafaţă de 2200 m.p., situat în strada Căpitan Negoescu, nr.1 şi a
construcţiei începută pe acest teren în baza autorizaţiei de construire, la stadiul actual de execuţie, în vederea
realizării din bugetul local a Grădiniţei nr. 1 „Toţi Sfinţii”, aprobarea contractului de comodat pentru preluarea
imobilului respectiv, precum şi împuternicirea primarului să semneze contractul de comodat;
Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.2, de bugetfinanţe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii,
administrarea domeniului public şi privat, agricultură; nr.4, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice şi
de arhitectură şi nr.5, pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de
agrement;
Având în vedere că lucrările de construire a Grădiniţei cu program normal nr. 1, demarate de către
Parohia Toţi Sfinţii, în baza autorizaţiei nr. 395/19.04.2009, nu au mai fost continuate din lipsa fondurilor şi ca
urmare a ultimelor discuţii purtate între conducerea Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea şi reprezentanţii
Arhiepiscopiei Râmnicului şi cei ai Parohiei „Toţi Sfinţii” din care a reieşit intenţia acesteia de a transmite în
folosinţă gratuită terenul împreună cu construcţia edificată pe acesta, la stadiul actual de execuţie, în vederea
finalizării cu fonduri din bugetul local a Grădiniţei nr.1 „Toţi Sfinţii”;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Legii nr. 84/1995 a învăţământului, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă preluarea în folosinţă gratuită de la Parohia “Toţi Sfinţii”, în baza unui contract de
comodat, a unui teren, în suprafaţă de 2200 m.p., situat în strada Căpitan Negoescu, nr.1, precum şi a
construcţiei începută pe terenul respectiv în baza autorizaţiei de construire, la stadiul fizic actual, în vederea
realizării cu fonduri din bugetul local a obiectivului de investiţii “ Grădiniţa nr.1 – Toţi Sfinţii”.
Art.2. Se aprobă contractul de comodat încheiat între Municipiul Râmnicu Vâlcea şi Parohia “Toţi
Sfinţii” şi care cuprinde condiţiile de preluare, execuţie şi de folosinţă a grădiniţei, conform anexei, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se împuterniceşte primarul municipiului să semneze contractul de comodat prevăzut la art.2.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:
- Direcţiei Evidenţă Patrimoniu, Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice;
- Direcţiei Economico – Financiare;
- Parohiei Toţi Sfinţii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 30 noiembrie 2010

HOTĂRÂREA NR. 341
privind modificarea anexei 1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice
de administrare a domeniului public şi privat de interes local
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 noiembrie
2010, la care participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie;
Luând în discuţie Raportul nr. 35671 din 24.11.2010, întocmit de Direcţia Evidenţă Patrimoniu,
Cadastru, Servicii Publice, prin care se propune completarea listei bunurilor din domeniul public şi privat al
municipiului, anexă la contractul nr. 28077 din 20.09.2010, concesionate către S.C. PIEŢE PREST S.A pentru
realizarea serviciilor de administrare a domeniului public, cu imobilul «Hala Centrală», situat în strada Emil
Avrămescu, nr. 1;
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Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.2, de bugetfinanţe, prognoze economico-sociale şi nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii,
administrarea domeniului public şi privat, agricultură;
Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 244/2010 s-a aprobat delegarea directă, prin
concesiune, către S.C. PIEŢE PREST S.A, a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public şi
privat şi a fost aprobat contractul de delegare a acestor servicii şi ţinând cont de faptul că în lista bunurilor din
domeniul public şi privat al municipiului concesionate către societatea respectivă, anexă la contractul de
delegare, nu a fost inclus imobilul „Hala Centrală”, aparţinând domeniului public al municipiului;
Luând în considerare faptul că S.C. PIEŢE PREST S.A desfăşoară în principal activitatea de
administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare din municipiu şi având în vedere că în imobilul „Hala
Centrală” se desfăşoară activităţi comerciale cu acelaşi specific, este oportună transmiterea acestuia în
administrarea societăţii respective, la care municipiul este acţionar unic;
Ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local şi ale Hotărârii Guvernului nr.
955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a acesteia;
În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se completează lista bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului concesionate
către S.C. PIEŢE PREST S.A, pentru realizarea serviciilor de administrare a domeniului public, anexă la
Contractul de delegare nr. 28077/20.09.2010, cu imobilul « Hala Centrală », situat în strada Emil Avrămescu,
nr. 1.
(2) Consecinţă a prevederilor alin. (1), începând cu 01.12.2010 S.C. PIEŢE PREST S.A se subrogă în
drepturile şi obligaţiile municipiului cu privire la contractele încheiate cu agenţii economici care îşi desfăşoară
activitatea în incinta imobilului " Hală Centrală ".
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:
- Direcţiei de Evidenţă Patrimoniu, Cadastru şi Servicii Publice;
- Direcţiei Economico-Financiare;
- S.C PIEŢE PREST SA.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 30 noiembrie 2010

HOTĂRÂREA NR. 342
privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie la obiectivul
de investiţii “Reabilitare pod peste râul Olt”, în conformitate cu H.G. nr. 28/2008 şi a
Ghidului Solicitantului POR 2007 – 2013 PIDU.
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 noiembrie
2010, la care participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie;
Luând în discuţie Raportul nr. 35572 din 23.11.2010, întocmit de Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice,
prin care se propune aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, varianta I şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare pod peste râul Olt”;
Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.2, de bugetfinanţe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii,
administrarea domeniului public şi privat, agricultură; nr.4, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice şi
de arhitectură ;
Având în vedere că proiectul « Reabilitare pod peste râul Olt » face parte din Planul Integrat de
Dezvoltare Urbană a municipiului Râmnicu Vâlcea, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri
integrate de dezvoltare urbană, subdomeniul Poli de dezvoltare urbană, municipiul fiind desemnat ca pol de
dezvoltare urbană prin Hotărârea Guvernului nr.998/2008, iar pentru acest proiect a fost întocmită
documentatia de avizare a lucrărilor de intervenţie în conformitate cu Ghidul solicitantului aferent acestuia ;
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În temeiul prevederilor Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale şi ale Hotărârii Guvernului
nr.28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si
lucrari de interventii;
În baza art.36, alin.(4), lit."d", art.45, alin.(2) şi art.115 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia
Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie - varianta I - şi indicatorii
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare pod peste râul Olt”, la valoarea de 18.707,86 mii
lei (4.337,95 mii Euro), din care C+M – 16.279,44 mii lei (3.774,86 mii Euro), inclusiv TVA, la un curs euro de
4,3126 lei din data de 22.10.2010.
(2) Documentaţia aferentă documentaţiei de avizare, aprobată conform alin.(1), anexă la prezenta
hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiţii, Avize, Contracte.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire :
- Direcţiei Economico - Financiare;
- Direcţiei Investiţii şi Achiziţii Publice;
- Direcţiei Programe Externe.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 30 noiembrie 2010

HOTĂRÂREA NR. 343
privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii “Racord cu ţeava
preizolată 2xDn 200 mm pe strada Patriarh Iustinian Marina din magistrala de
termoficare 2xDn700 până în bdul Dem Rădulescu – la conducta existentă 2xDn 200
mm, lungime traseu aproximativ 900 ml Rm. Vâlcea”
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 noiembrie
2010, la care participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie;
Luând în discuţie Raportul nr. 35619 din 24.11.2010, întocmit de Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice,
prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii “Racord cu ţeava preizolată
2xDn200 mm pe strada Patriarh Iustinian Marina din magistrala de termoficare 2xDn700 până în bdul Dem
Rădulescu – la conducta existentă 2x Dn 200 mm, lungime traseu aproximativ 900 ml Rm. Vâlcea”;
Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.2, de bugetfinanţe, prognoze economico-sociale şi nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii,
administrarea domeniului public şi privat, agricultură;
În temeiul prevederilor Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale şi ale Hotărârii Guvernului
nr.28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si
lucrari de interventii;
În baza art.36, alin.(4), lit."d", art.45, alin.(2) şi art.115 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia
Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă studiul de fezabilitate la obiectivul de investiţii “Racord cu ţeava preizolată 2x Dn
200 mm pe strada Patriarh Iustinian Marina din magistrala de termoficare 2xDn700 până în bdul Dem
Rădulescu – la conducta existentă 2x Dn 200 mm, lungime traseu aproximativ 900 ml Râmnicu Vâlcea ”,
scenariul I, la valoarea de 1.591,00 mii lei (370,0 mii Euro), din care C+M – 1.467,00 mii lei (341,163 mii
Euro), inclusiv TVA.
(2) Documentaţia aferentă studiului de fezabilitate, aprobat conform alin.(1), anexă la prezenta
hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiţii, Avize, Contracte.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:
- Direcţiei Economico - Financiare;
- Direcţiei Investiţii şi Achiziţii Publice;
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- Serviciului Investiţii, Avize, Contracte.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 30 noiembrie 2010

HOTĂRÂREA NR. 344
privind actualizarea devizului general la obiectivul de investiţii
“Reţea apă Colonia Nuci”
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 noiembrie
2010, la care participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie;
Luând în discuţie Raportul nr. 35642 din 24.11.2010, întocmit de Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice,
prin care se propune actualizarea devizului general la obiectivul de investiţii “ Reţea apă Colonia Nuci”;
Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.2, de bugetfinanţe, prognoze economico-sociale şi nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii,
administrarea domeniului public şi privat, agricultură;
În temeiul prevederilor Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale şi ale Hotărârii Guvernului
nr.28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si
lucrari de interventii;
În baza art.36, alin.(4), lit."d", art.45, alin.(2) şi art.115 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia
Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă devizul general actualizat la obiectivul de investiţii “Reţea apă Colonia Nuci”, la
valoarea de 1.551,746 mii lei, din care C+M – 1.260,009 mii lei, inclusiv TVA, conform anexei, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Devizul general actualizat conform alin.(1) se păstrează la Serviciul Investiţii Avize, Contracte.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:
- Direcţiei Economico - Financiare;
- Direcţiei Investiţii şi Achiziţii Publice;
- Serviciului Investiţii, Avize, Contracte.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 30 noiembrie 2010

HOTĂRÂREA NR. 345
privind includerea proiectului “Sistem de management al traficului în municipiul
Râmnicu Vâlcea” pe lista proiectelor de rezervă finanţabile prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 noiembrie
2010, la care participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie;
Luând în discuţie Raportul nr. DPE 5721 din 22.11.2010, întocmit de Direcţia Programe Externe, prin
care se propune includerea proiectului “Sistem de management al traficului în municipiul Râmnicu Vâlcea” pe
lista proiectelor de rezervă finanţabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013;
Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.2, de bugetfinanţe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii,
administrarea domeniului public şi privat, agricultură; nr.4, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice şi
de arhitectură şi nr.5, pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de
agrement;
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Ţinând cont de faptul că prin Hotărârea Guvernului nr.998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali
de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională,
modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.1149/2008, municipiul Râmnicu Vâlcea a fost desemnat
Pol de Dezvoltare Urbană; astfel, în această calitate, municipiul a elaborat Planul Integrat de Dezvoltare
Urbană (PIDU) prin care s-a propus realizarea a nouă proiecte care se încadrează în cele două categorii de
operaţiuni eligibile, respectiv : reabilitarea infrastructurii sociale şi reabilitarea infrastructurii publice urbane,
plan aprobat şi însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr.207/2009;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 186/2010 prin care s-a aprobat lista suplimentară cu
proiecte care s-ar putea constitui în proiecte de rezervă;
În temeiul prevederilor Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi
completările ulterioare;
În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administraţia Publică
Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se include proiectul “Sistem de management al traficului în municipiul Râmnicu Vâlcea” în lista
suplimentară cu proiecte de rezervă, pentru care se poate solicita finanţare, în cazul în care, din motive
obiective, una sau mai multe cereri de finanţare incluse în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului
Râmnicu Vâlcea nu vor fi finanţabile, aprobată prin art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 186/2010.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:
- Direcţiei Economico - Financiare;
- Direcţiei Programe Externe;
- Direcţiei Investiţii şi Achiziţii Publice;
- Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 30 noiembrie 2010

HOTĂRÂREA NR. 346
privind stabilirea cotei ce revine bugetului local din închirierea unor bunuri
aparţinând domeniului public date în administrarea altor instituţii
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 noiembrie
2010, la care participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie;
Luând în discuţie Raportul nr. 35568 din 23.11.2010, întocmit de Direcţia Economico-Financiară, prin
care se propune ca veniturile din chirii încasate în anul 2009 de Clubul Sportiv Municipal, în sumă de
92.476,65 lei şi de Teatrul municipal Ariel, în sumă de 16.266 lei, să rămână la dispoziţia acestora, în cotă de
100%, fiind considerate ca sursă de finanţare din surse ale bugetului local, iar veniturile din chirii încasate în
cursul anului 2010 de către cele două entităţi să rămână în proporţie de 50% la dispoziţia acestora, iar o cotă
de 50% să fie virată până la data de 31.12.2010 în contul de venituri al bugetului local; de asemenea se
propune ca, începând cu data 1.01.2011, toţi titularii dreptului de administrare a unor bunuri din domeniul
public al municipiului Râmnicu Vâlcea, care încasează venituri din chirii în baza unor contracte de cedare a
folosinţei să fie obligaţi să vireze la bugetul local 50% din veniturile reprezentând chirii, iar 50% să rămână la
dispoziţia acestora şi vor fi înscrise în bugetul activităţii autofinanţate, unităţile de învăşământ preuniversitar de
stat pot închiria bunurile aparţinând domeniului public aflate în administrarea lor cu respectarea tarifelor
aprobate de consiliul local pentru fiecare an bugetar , numai pe bază de contract cu obligaţia depunerii unui
exemplar din acesta la Direcţia Evidenţă Patrimoniu, Cadastru şi Servicii Publice;
Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.2, de bugetfinanţe, prognoze economico-sociale şi nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii,
administrarea domeniului public şi privat, agricultură;
Având în vedere procesul –verbal de constatare nr. 32456 din 27.10.2010, încheiat în urma acţiunii de
audit financiar privind verificarea contului de execuţie şi a bilanţului contabil pe anul 2009, la municipiul
Râmnicu Vâlcea, de către Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Vâlcea;
În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
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În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Veniturile din chirii încasate în anul 2009 de Clubul Sportiv Municipal, în sumă de 92.476,65 lei
şi de Teatrul municipal Ariel, în sumă de 16.266 lei, rămân la dispoziţia acestora, în cotă de 100%, fiind
considerate ca sursă de finanţare din surse ale bugetului local.
Art.2. Veniturile din chirii încasate în cursul anului 2010 de Clubul Sportiv Municipal şi Teatrul
municipal Ariel rămân în cotă de 50% la dispoziţia acestora, iar restul cotei de 50% va fi virată până la data de
31.12.2010 în contul de venituri al bugetului local.
Art.3. (1) Începând cu data 1.01.2011, toţi titularii dreptului de administrare a unor bunuri din domeniul
public al municipiului Râmnicu Vâlcea, care încasează venituri din chirii în baza unor contracte de cedare a
folosinţei sunt obligaţi să vireze la bugetul local 50% din veniturile reprezentând chirii, iar 50% vor rămâne la
dispoziţia acestora şi vor fi înscrise în bugetul activităţii autofinanţate.
(2) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiu pot închiria bunurile aparţinând
domeniului public aflate în administrarea lor cu respectarea tarifelor aprobate de consiliul local pentru fiecare
an bugetar, numai pe bază de contract, cu obligaţia depunerii unui exemplar din acesta la Direcţia Evidenţă
Patrimoniu, Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice.
(3) Cota de 50% cuvenită bugetului local va fi virată la momentul încasării de către cei ce închiriază
bunuri aflate în administrare. Virarea cu întârziere va conduce la calcularea de accesorii la nivelul celor pentru
creantele bugetare, în sarcina celor vinovaţi.
Art.4. Consecinţă a prevederilor prezentei hotărâri, alin.(2) al art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr.
144/2010 referitoare la modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Clubului Sportiv Municipal Râmnicu
Vâlcea îşi încetează aplicabilitatea.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:
- Direcţiei Evidenţă Patrimoniu, Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice;
- Direcţiei Economico-Financiare;
- Teatrului municipal Ariel;
- Clubului Sportiv Municipal;
- Unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 30 noiembrie 2010

HOTĂRÂREA NR. 347
privind stabilirea şi aprobarea cotei pentru calculul impozitului pe clădiri
de societăţile la care acţionar unic este municipiul Râmnicu Vâlcea,
pentru anul fiscal 2011
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 noiembrie
2010, la care participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie;
Luând în discuţie Raportul nr. 35626 din 24.11.2010, întocmit de Direcţia Economico-Financiară, prin
care se propune stabilirea şi aprobarea cotei de 0,25% pentru calculul impozitului pe clădiri datorat de SC
ETA SA şi SC PIEŢE PREST SA, care au în administrare clădiri proprietate publică a municipiului Râmnicu
Vâlcea;
Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.2, de bugetfinanţe, prognoze economico-sociale şi nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii,
administrarea domeniului public şi privat, agricultură;
Având în vedere că activitatea SC ETA SA şi SC PIEŢE PREST SA, ambele cu acţionar unic
municipiul Râmnicu Vâlcea, se finanţează şi din resurse ale bugetului local prin acordare de subvenţie,
intrând astfel în categoria persoanelor juridice care au în administrare clădiri proprietate publică a municipiului,
se impune, în conformitate cu prevederile legale, stabilirea unei cote pentru calculul impozitului pe clădiri;
În temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
44/2004; ţinând cont şi de prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
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În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se stabileşte şi se aprobă cota de 0,25% pentru calculul impozitului pe clădiri datorat de S.C.
ETA S.A şi S.C PIEŢE PREST S.A, care au în administrare clădiri proprietate publică a municipiului Râmnicu
Vâlcea.
(2) Cota de 0,25%, stabilită şi aprobată conform alin.(1), se va aplica asupra valorii de inventar a
clădirilor în vederea calculării impozitului pe clădiri datorat pentru anul fiscal 2011.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:
- Direcţiei Evidenţă Patrimoniu, Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice;
- Direcţiei Economico-Financiare;
- SC ETA SA;
- S.C. PIEŢE PREST SA.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 30 noiembrie 2010

HOTĂRÂREA NR. 348
privind aprobarea cotei pentru calculul impozitului pe clădiri datorat de instituţiile
de spectacole care au în administrare sau folosinţă clădiri proprietate publică
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 noiembrie
2010, la care participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie;
Luând în discuţie Raportul nr. 35464 din 22.11.2010, întocmit de Direcţia Economico-Financiară, prin
care se propune stabilirea şi aprobarea cotei de 0,25% pentru calculul impozitului pe clădiri datorat de
întreprinderile de spectacole publice, care au în administrare ori în folosinţă, după caz, clădiri proprietate
publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, folosite pentru activităţi economice, aşa
cum sunt definite prin codul comercial;
Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.2, de bugetfinanţe, prognoze economico-sociale şi nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii,
administrarea domeniului public şi privat, agricultură;
Având în vedere că potrivit ultimelor modificări aduse Codului fiscal, instituţiile publice de spectacole,
cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, care au în administrare ori în
folosinţă, după caz, clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale,
datorează taxa pe clădiri, calculată în condiţii similare impozitului pe clădiri, iar prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 297/2010, de stabilire şi aprobare a impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, s-a aprobat cota unică
de 1,5% pentru calculul impozitului de clădiri în cazul persoanelor juridice;
În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare şi având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004; ţinând cont şi de prevederile Codului Comercial;
În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se stabileşte şi se aprobă cota de 0,25% pentru calculul impozitului pe clădiri datorat de
întreprinderile de spectacole publice, care au în administrare ori folosinţă, după caz, clădiri proprietate publică
sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, folosite pentru activităţi economice, aşa cum sunt
definite prin Codul comercial.
(2) Cota de 0,25%, stabilită şi aprobată conform alin.(1), este unică şi se va aplica asupra valorii de
inventar a clădirilor, indiferent dacă acestea sunt reevaluate sau nu şi rămâne valabilă atâta timp cât limita
prevăzută în Codul fiscal nu se modifică.
(3) Întreprinderile de spectacole beneficiare a cotei minime de 0,25% pentru calculul impozitului de
clădiri sunt:
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a) Teatrul municipal « Ariel » - pentru Cinematograful Ostroveni ;
b) Filarmonica de Stat « Ion Dumnitrescu » - pentru sala « Alexandru Lahovari » ;
c) Teatrul « Anton Pann » - pentru imobilul bdul Tudor Vladimirescu, nr.23 ;
d) Clubul Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea pentru Baza Sportivă « Zăvoi »;
e) Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport pentru Sala « Traian ».
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:
- Direcţiei Evidenţă Patrimoniu, Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice;
- Direcţiei Economico-Financiare ;
- Teatrului municipal Ariel ;
- Filarmonicii de Stat Ion Dumitrescu ;
- Teatrului Anton Pann ;
- Clubului Sportiv Municipal ;
- Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 30 noiembrie 2010

HOTĂRÂREA NR. 349
privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Convenţia de parteneriat
adoptată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 319/2009, în vederea asigurării
sustenabilităţii proiectului «Centrul de servicii terapeutice
pentru copilul cu autism Mara – Râmnicu Vâlcea»
Consiliul Local al Municipiului Rm.Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 noiembrie 2010, la
care participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie;
Luând în discuţie Raportul nr. 7475 din 19.11.2010, întocmit de către Direcţia de Protecţie Socială
Rm.Vâlcea prin care se propune aprobarea Actului adiţional nr.1 la Convenţia de parteneriat încheiată între
Direcţia de Protecţie Socială Rm. Vâlcea, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni (CSEI) şi Asociaţia
pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea (APDC) în vederea asigurării sustenabilităţii Proiectului ”Centrul de
servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara –Rm.Vâlcea”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.
319/2009;
Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.2, de bugetfinanţe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii,
administrarea domeniului public şi privat, agricultură şi nr.5, pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură,
protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement;
Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.396/244 din 29.12.2008 s-a aprobat
înfiinţarea Centrului de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara –Rm.Vâlcea, ca serviciu de zi pentru
copiii cu dizabilităţi, unitate fără personalitate juridică, aflată în subordinea Direcţiei de Protecţie Socială
Rm.Vâlcea, iar prin Hotărârea nr.58/2009 au fost aprobate categoriile de personal, numărul şi nivelul de
salarizare pentru posturile din cadrul Centrului de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara –
Rm.Vâlcea, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;
În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
În aplicarea prevederilor art.33, lit.d) din Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă
socială;
În baza art.36 alin.(2), art.45, alin.(2) şi art.115 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Actul adiţional nr.1 la Convenţia de parteneriat încheiată între Direcţia de Protecţie
Socială Rm. Vâlcea, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni (CSEI) şi Asociaţia pentru Dezvoltare
Comunitară Vâlcea (APDC) în vederea asigurării sustenabilităţii Proiectului ”Centrul de servicii terapeutice
pentru copilul cu autism Mara –Râmnicu Vâlcea”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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Art.2. Sumele necesare asigurării sustenabilităţii proiectului ”Centrul de servicii terapeutice pentru
copilul cu autism Mara – Râmnicu Vâlcea”, conform obligaţiilor asumate prin Convenţia de parteneriat,
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 319/2009, vor fi avute în vedere la fundamentarea bugetului local
pentru anul 2011.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:
- Direcţiei de Protecţie Socială;
- Direcţiei Economico -Finaciare;
- Direcţiei Programe Externe;
- Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni;
- Asociaţiei pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 30 noiembrie 2010
Notă: textul integral al acestei hotărâri poate fi consultat pe pagina de internet a Primăriei municipiului
Râmnicu Vâlcea, la adresa www.primariavl.ro.

HOTĂRÂREA NR. 350
privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă medico-socială
pentru persoanele vârstnice din municipiul Râmnicu Vâlcea
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 noiembrie
2010, la care participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie ;
Luând în discuţie Raportul nr. 7474 din 19.11.2010, întocmit de Direcţia de Protecţie Socială, prin care
se propune înfiinţarea serviciului public de asistenţă medico-socială pentru persoane vârstnice, în subordinea
consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, precum şi aprobarea concesionării acestui serviciu, unui
furnizor acreditat în condiţiile legii;
Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.2, de bugetfinanţe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii,
administrarea domeniului public şi privat, agricultură şi nr.5, pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură,
protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement;
Ţinând cont de realităţile socio-economice şi structura de vârtă a populaţiei municipiului Râmnicu
Vâlcea, Consiliul Local a aprobat prin Hotărârile nr. 38/2008, înfiinţarea Centrului rezidenţial pentru persoane
de vârsta a treia, ca unitate medico-socială, cu o capacitate de 80 de locuri, amplasat pe un teren, situat în
strada Ostroveni, nr.97 şi prin 319/2010, Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestui centru; de
asemenea, având în vedere că, datorită actualei conjuncturi economice, autoritatea locală nu poate asigura la
standarde de calitate, toate serviciile de asistenţă socială care cad în sarcina sa şi nici nu poate prelua toate
obligaţiile ce -i în revin în acest domeniu;
În temeiul prevederilor art. 31, alin.(1) din Legea nr. 47/2006, privind sistemul naţional de asistenţă
socială, ale art. 50², alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Cap. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 71/2007 şi ale art.73 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală ;
În baza art.36, alin.(2), lit.a), art.45, alin.(1) şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se înfiinţează în subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, serviciul public de
asistenţă medico-socială pentru persoane vârstnice.
Art.2. Se aprobă concesionarea serviciului public, înfiinţat conform art.1, unui furnizor acreditat în
condiţiile legii, urmând ca procedura de concesionare şi caietul de sarcini, stabilite conform Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.34/2006, să fie supuse aprobării Consiliului Local într-o şedinţă ulterioară.
Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicităţii şi se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:
- Direcţiei de Protecţie Socială;
- Direcţiei Economico-Financiare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
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SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 30 noiembrie 2010

HOTĂRÂREA NR. 351
privind adoptarea unor măsuri referitoare la prevenirea
consumului de alcool în rândul tinerilor în municipiul Râmnicu Vâlcea
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 noiembrie
2010, la care participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie ;
Luând în discuţie Raportul nr.35628 din 24.11.2010, întocmit de Compartimentul Administraţie Publică
Locală, prin care se propune adoptarea unor măsuri referitoare la prevenirea consumului de alcool în rândul
tinerilor în municipiul Râmnicu Vâlcea;
Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.3, pentru
servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii, administrarea domeniului public şi privat, agricultură şi
nr.5, pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement;
Având în vedere că limitarea consumului de alcool a fost şi este în atenţia altor comunităţi locale, atât
din ţară, cât şi din străinătate, o preocupare deosebită pe această temă aflându-se pe agenda autorităţilor
publice şi comunităţilor locale în Olanda; politicile publice în domeniu, aplicate în Olanda, fac obiectul
Proiectului DRAIN, coordonat de Institutul Olandez de Politică a Alcoolului (STAP), proiect derulat în cadrul
Programului MATRA de finanţare al Ministerului de Afaceri Externe din Olanda, acesta fiind implementat
experimental şi în ţara noastră, încercându-se diseminarea experienţei acumulate la Piteşti – municipiul pilot
al acestui proiect, şi la alte comunităţi locale, printre care şi Râmnicu Vâlcea;
Ţinând seama totodată de concesinţele pe care le produce consumul de alcool asupra consumatorilor
tineri, determinând deteriorarea creierului, aflat încă în dezvoltare, ceea ce duce la rezultate slabe la
învăţătură şi la o capacitate scăzută de muncă; mai mult, abuzul de alcool la o vârstă fragedă este adesea
însoţit de tulburări ale ordinii publice, agresiune, violenţă şi accidente, alcoolul transformându-se într- o
modalitate de petrecere a timpului liber, de ”alinare” a eşecurilor în dragoste, la şcoală, sau în familie;
În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă efectuarea unui studiu de specialitate privind consumul de alcool la nivelul
comunităţii locale, îndeosebi de către tineri, pe grupe de vârstă, şi efectele pe care le produce asupra
dezvoltării fizice şi psihice a copiilor şi tinerilor, asupra sănătăţii populaţiei, ordinii şi liniştii publice.
Art.2. În scopul prevenirii consumului de alcool în rândul tinerilor în municipiul Râmnicu Vâlcea se
constituie un grup de lucru din care să facă parte reprezentanţi ai Primăriei, instituţii publice cu activitate
locală, învăţământ, sănătate şi ordine publică.
Art.3. Se împuterniceşte Primarul municipiului ca, prin dispoziţie, să numească grupul de lucru,
responsabilităţile şi atribuţiile acestuia, obiectivele studiului privind consumul de alcool şi efectele acestuia,
precum şi modalităţile de efectuare a acestui studiu.
Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicităţii şi se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:
- Direcţiei de Protecţie Socială;
- Compartimentului Administraţie Publică Locală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 30 noiembrie 2010

HOTĂRÂREA NR. 353
privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Direcţiei de Protecţie Socială
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 noiembrie
2010, la care participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie ;
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Luând în discuţie Raportul nr.7476 din 19.11.2010, întocmit de Direcţia de Protecţie Socială, prin care
se propune modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Protecţie Socială,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2007, ca urmare a multitudinii de acte normative apărute în
domeniul protecţiei copilului şi asistenţei sociale şi a modificării multora dintre cele aflate în vigoare, precum şi
ca urmare a faptului că această direcţie administrează şi dosarele depuse în scopul obţinerii alocaţiei de stat,
conform Legii nr. 61/1993;
Luând în considerare rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1,
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.3,
pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii, administrarea domeniului public şi privat,
agricultură şi nr.5, pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de
agrement ;
În baza art.36, alin.(2), lit.a), art.45, alin.(2) şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se modifică Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Protecţie Socială,
aprobat prin Hotărârea nr. 61/2007, al cărui conţinut este prezentat în anexa, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicităţii şi se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:
- Direcţiei de Protecţie Socială;
- Direcţiei Economico-Financiare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 30 noiembrie 2010
Notă: textul integral al acestei hotărâri poate fi consultat pe pagina de internet a Primăriei municipiului
Râmnicu Vâlcea, la adresa www.primariavl.ro.

HOTĂRÂREA NR.355
privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE”
al municipiului Râmnicu Vâlcea, doamnei Luminiţa Huţupan Dinu
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 noiembrie
2010, la care participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie ;
Având în vedere Raportul nr. 34992 din 17.11.2010, precum şi expunerea de motive, întocmite de
Compartimentul Sport şi Tineret, prin care se propune conferirea titlului de “Cetăţean de Onoare” al
municipiului Râmnicu Vâlcea, doamnei Luminiţa Huţupan Dinu ;
Luând în considerare rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1,
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor şi nr.5,
pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement;
Ţinând cont de adresa înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 34682 din
15.11.2010, prin care Clubul Sportiv Oltchim Râmnicu Vâlcea a solicitat acordarea titlului de cetăţean de
onoare al municipiului doamnei Luminiţa Huţupan Dinu;
În temeiul prevederilor „Regulamentului privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului
Râmnicu Vâlcea”, actualizat prin hotărârea Consiliului Local nr. 148 din 27.05.2010;
În baza art.36, alin.(8), art.45, alin.(1) şi art.115 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se conferă titlul de “Cetăţean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea, doamnei Luminiţa
Huţupan Dinu, în semn de recunoştinţă pentru performanţele sportive deosebite obţinute, precum şi pentru
recunoaşterea naţională şi internaţională a handbalului feminin vâlcean.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire :
- Compartimentului Cultură, Sport şi Tineret;
- Dnei Luminiţa Huţupan Dinu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea

25

SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 30 noiembrie 2010

HOTĂRÂREA NR.356
privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE”
al municipiului Râmnicu Vâlcea, doamnei Matei Torok Edit
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 noiembrie
2010, la care participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie ;
Având în vedere Raportul nr. 36084 din 29.11.2010, precum şi expunerea de motive, întocmite de
Compartimentul Sport şi Tineret, prin care se propune conferirea titlului de “Cetăţean de Onoare” al
municipiului Râmnicu Vâlcea, doamnei Matei Torok Edit;
Luând în considerare rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1,
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor şi nr.5,
pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement;
Ţinând cont de adresa înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 36071 din
29.11.2010, prin care Clubul Sportiv Oltchim Râmnicu Vâlcea a solicitat acordarea titlului de cetăţean de
onoare al municipiului doamnei Matei Torok Edit;
În temeiul prevederilor „Regulamentului privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului
Râmnicu Vâlcea”, actualizat prin hotărârea Consiliului Local nr. 148 din 27.05.2010;
În baza art.36, alin.(8), art.45, alin.(1) şi art.115 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Întrunind 22 de voturi ”pentru” din numărul membrilor Consiliului Local,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se conferă titlul de “Cetăţean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea, doamnei Matei Torok
Edit, în semn de recunoştinţă pentru performanţele sportive deosebite obţinute, precum şi pentru
recunoaşterea naţională şi internaţională a handbalului feminin vâlcean.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire :
- Compartimentului Cultură, Sport şi Tineret;
- Dnei Matei Torok Edit.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 30 noiembrie 2010

HOTĂRÂREA NR. 357
privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE”
al municipiului Râmnicu Vâlcea, doamnei Duca Torok Maria
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 noiembrie
2010, la care participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie ;
Având în vedere Raportul nr. 36085 din 29.11.2010, precum şi expunerea de motive, întocmite de
Compartimentul Sport şi Tineret, prin care se propune conferirea titlului de “Cetăţean de Onoare” al
municipiului Râmnicu Vâlcea, doamnei Duca Torok Maria;
Luând în considerare rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1,
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor şi nr.5,
pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement;
Ţinând cont de adresa înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 36070 din
29.11.2010, prin care Clubul Sportiv Oltchim Râmnicu Vâlcea a solicitat acordarea titlului de cetăţean de
onoare al municipiului doamnei Duca Torok Maria;
În temeiul prevederilor „Regulamentului privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului
Râmnicu Vâlcea”, actualizat prin hotărârea Consiliului Local nr. 148 din 27.05.2010;
În baza art.36, alin.(8), art.45, alin.(1) şi art.115 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se conferă titlul de “Cetăţean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea, doamnei Duca
Torok Maria, în semn de recunoştinţă pentru performanţele sportive deosebite obţinute, precum şi pentru
recunoaşterea naţională şi internaţională a handbalului feminin vâlcean.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire :
- Compartimentului Cultură, Sport şi Tineret;
- Dnei Duca Torok Maria.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 30 noiembrie 2010

HOTĂRÂREA NR. 358
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 296/30 septembrie 2010
referitoare la adoptarea unor măsuri pentru asigurarea continuităţii
serviciului public de salubrizare
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 noiembrie
2010, la care participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie ;
Luând în discuţie Raportul nr.35981 din 26.11.2010, întocmit de Direcţia Evidenţă Patrimoniu,
Cadastru şi Servicii Publice, prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.296/2010 referitoare
la adoptarea unor măsuri pentru asigurarea continuităţii serviciului public de salubrizare, întrucât de la data
adoptării acesteia şi până în prezent aceasta nu şi-a produs efectele pentru care a fost adoptată, fapt ce face
ca rămânerea ei în vigoare să nu mai fie oportună;
Luând în considerare rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1,
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.2, de
buget-finanţe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii,
administrarea domeniului public şi privat, agricultură; nr.4, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice şi
de arhitectură şi nr.5, pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de
agrement;
Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.168 din 30 iunie 2010 a fost desfiinţat de
drept contractul de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare, încheiat cu S.C. URBAN S.A.,
fără punerea în întârziere, sau îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile, iar ulterior, prin Hotărârea
nr.296/2010, Consiliul Local a aprobat demararea procedurii de negociere, fără publicarea prealabilă a unui
anunţ de participare pentru delegarea serviciului public de salubrizare a municipiului, pentru o perioadă de 6
luni, cu posibilitatea de prelungire până la desemnarea noului operator prin licitaţie publică deschisă; ţinând
seama şi de faptul că prin Hotărârea nr.303/12 octombrie 2010, Consiliul Local a aprobat caietul de sarcini al
serviciului public de salubrizare şi criteriile de selecţie în vederea delegării gestiunii acestui serviciu, etapă
premergătoare şi obligatorie pentru organizarea licitaţiei publice deschise;
În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administraţia Publică
Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.296/2010 referitoare la adoptarea unor măsuri pentru
asigurarea continuităţii serviciului public de salubrizare.
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:
- Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;
- Direcţiei Evidenţă Patrimoniu, Cadastru,Gospodărie Comunală şi Servicii Publice;
- Direcţiei Economico - Financiare;
- Direcţiei Investiţii şi Achiziţii Publice.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihail Eugen Botea
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu
Râmnicu Vâlcea, 30 noiembrie 2010
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Proiecte de acte administrative cu caracter normativ
EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea aprobării unor documentaţii de urbanism
Urmare cererilor formulate de catre solicitantii persoane fizice si juridice privind avizarea si aprobarea
unor documentatii de urbanism , Directia Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Rm. Valcea, in
conformitate cu prevederile Legii nr.52/ 21.03.2003, prezinta spre publicare urmatoarele documentatii:
1. PLAN URBANISTIC DE DETALIU – IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+2E, str. Ostroveni nr.84,

investitor Dumitrescu Constantin
Investitorul Dumitrescu Constantin solicita aprobarea de către Consiliul Local a documentatiei de
urbanism P.U.D. – IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+P+2E , in cartier Ostroveni, str. Ostroveni nr.84.
Terenul studiat, cu nr. cadastral 39212, are o suprafaţă totala de 1774mp, proprietatea investitorului ,
se află în intravilanul municipiului, în zona de locuinte si dotari complementare cu functiunea de locuire
Ostroveni, UTR 29 - subzona cu locuinte existente si propuse cu max P+2E, cu POT = max 40%, CUT –
conf. RLU. A fost emis certificatul de urbanism nr.1349/27460/30.09.2010 prin care s-a solicitat elaborarea
PUD. Terenul are acces la strada Ostroveni, pe drumul acces proprietate privata, ce se suprapune cu drumul
de acces propus prin documentatia de urbanism PUZ OSTROVENI SUD – reactualizare si va avea
prospectul de 10m (7m parte carosabila, trotuare de o parte si alta de 1,50m).
Scopul principal al investitiei este realizarea unui imobil pentru locuinte colective, cu regim de inaltime
max. P+2E, cu POT de 35,50% si CUT= 1,05.
Bilantul teritorial propus prin PUD este urmatorul:
TEREN S = 1774mp
- POT = 35,5%; CUT = 1,05; H=max P+2E (H= max.10m la cornisa); nr. apartamente=18
- Spatiu verde in incinta si loc de joaca pentru copii – 440mp (25%), platforme carosabile si pietonale,
drumuri – 706mp(374mp+332), suprafata construita = 628mp, suprafata construita desfasurata=1862mp.
- accesul carosabil din str. Ostroveni;
- parcari/garaje in limita proprietatii: garaje la subsolul cladirii =12, parcari in incinta = 9 locuri
- distantele de la zona edificabila pana la limitele proprietatii : min.1,90m fata de nord, 3,50m fata de
vest, si 4,26 fata de limita sud.
Utilitatile se vor asigura prin extindere si racordare la retelele existente la strada Ostroveni, pe
cheltuiala investitorului.
Pentru aprobarea PUD vor fi obţinute toate avizele şi acordurile, conform legislaţiei în vigoare –Legea
350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare si a certificatului de urbanism nr.

1349/27460/30.09.2010.
Documentatia a fost intocmita de arh. Dorin Radulescu, arhitect cu drept de semnatura in Registrul
Urbanistilor.
In sedinta Comisiei Consultative de Amenajare a Teritoriului si Urbanism din luna noiembrie 2010
documentatia de urbanism prezentata a primit aviz favorabil- aviz nr. 151/16.11.2010, cu conditia obtinerii
acordului vecinului dinspre nord pentru insorire.
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