
 

 

 

 

 

 

HOTARARE 

cu privire la: aprobarea instituționalizării în vederea revizuirii  
Planului  Local  de Actiune  pentru Mediu  al Judetului Olt  

 
     Având in vedere: 
-   Expunerea  de  motive  nr. 6459/19.06.2015  cu  privire  la  Proiectul  de  Hotărâre nr.     
     6460/19.06.2015; 
-  Raportul Arhitectului Șef, Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe      
    si Strategii de Mediu nr.6461/19.06.2015; 
- Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, integrare  

europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr. 
6608/24.06.2015; 

-  Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr.6611/24.06.2015; 

-  Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură nr.6628/24.06.2015; 

-    Adresa Agenției pentru Protecția Mediului Olt nr.1599/2015, înregistrată la Consiliul   
     Județean Olt sub nr.5579/22.05.2015; 
- Nota de fundamentare nr. 1599/2015 a Agenției pentru Protecția Mediului Olt; 
- Memorandumul de cooperare – pentru revizuirea şi implementarea Planului Local 

de Acţiuni pentru Mediu al Judeţului Olt; 
- prevederile pct. 4 ,,Etapele procesului de planificare de mediu” etapa a IV-a, 

coroborată cu etapele I-III, subpunctele I.C - I.D din ,,Ghidul practic al planificării de 
mediu” elaborat de Ministerul Mediului și Pădurilor; 

- prevederile art. 2, art. 8, art. 9, art. 15, art. 20 și art. 90 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, 



       In temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), alin.(3) lit d), alin.(5) lit. a) pct.9, 
art. 97 alin.(1), art. 98 și art.115 alin(1) lit c), coroborate cu art. 45 alin. (1) din Legea 
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare,      
                           
                       CONSILIUL  JUDEȚEAN  OLT adoptă prezenta  hotărâre:            

        Art. 1. Se aprobă instituționalizarea desfășurării procesului de planificare de mediu 
în vederea revizuirii Planului Local de Actiune pentru Mediu (PLAM) al Judetului Olt. 
         Art. 2. Pentru realizarea instituționalizării procesului de planificare la nivelul 
județului Olt, prevăzută la art. 1, se aprobă următoarele: 
          a) Constituirea și componența structurii organizatorice a planului de acțiune, 
respectiv structura decizională (comitetul de coordonare) și structura operațională 
(grupul de lucru), responsabilă cu elaborarea, coordonarea, validarea, implementarea, 
monitorizarea și actualizarea/revizuirea  Planului de Acțiune pentru Mediu al județului 
Olt,  conform Anexelor nr. 1a și 1b; 
         b)  Memorandumul de cooperare pentru structurile implicate în procesul de 
planificare, semnat de către membrii Comitetului de Coordonare, conform Anexei nr. 2;  
         c)  Regulamentul privind organizarea și funcționarea componentelor structurii 
organizatorice  implicate în procesul de planificare de mediu în județul Olt, conform 
Anexelor nr. 3a și 3b. 
         Art. 3. Anexele nr. 1a, 1b, 2, 3a și 3b fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art. 4. După operarea tuturor modificărilor, Planul de Acțiune pentru Mediu al 
județului Olt actualizat/revizuit se prezintă spre avizare Agenției Naționale pentru 
Protecția Mediului iar aprobarea oficială a documentului actualizat se face prin 
hotărâre a Consiliului Județean Olt. 
        Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Arhitectului Sef al Judetului, Serviciului UIP, 
Programe si Strategii de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt, Agenției pentru Protectia Mediului Olt, pentru aducerea la îndeplinire 
Președintelui Consiliului Judetean Olt si Institutiei Prefectului – Județul Olt.    
                                                           
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
                                                                                     Contrasemnează,  
                                                                                  Secretarul Judetului  
                                                                                  Gabriel BULETEANU 
Slatina, 25.06.2015 
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