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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
Nr. 746 / 25.01.2017 
                                                    
 
 
                                                       RAPORT 
 
           privind activitatea desfăşurată de  domnul consilier  Nicolescu Gabriel Florin 
 IN „ Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură”, în perioada              
                                               24.06.2016- 31.12.2016 
 
 Comisia pentru organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură a fost 
constituită în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.  
10 /24.06.2016 şi şi-a desfăşurat activitatea în şedinţe de lucru şi analiză. 
 Toate materialele prezentate spre analiză comisiei au fost consemnate în registrul de 
procese – verbale, luându-se hotărârile stabilite  după caz: avizare, respingere, aprobare, 
amânare. 

Comisia, în plenul acesteia, a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie  la 
îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin Consiliului Judeţean Olt. 
În perioada24.06.2016- 31.12.2016  s-au analizat, dezbătut şi aprobat un total de 129  hotărâri, 
dupa ce au fost analizate si dezbatute cu argumente  „pro” si „contra”.  
         Prinicpalele probleme reglementate in hotarari au fost: 
-darea in folosinta a unor imobile; 
-aprobarea  contului de incheiere a exercitiului bugetar al C.J.Olt; 
-modificarea si completarea Inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al Judetului; 
-acordare premii pentru sportivii si antrenorii cu rezultate deosebite;  
-rectificarea bugetului propriu al C J Olt pe anul 2015; 
-repartizarea pe unitati adm.teritoriale a influentelor la sumele defalcate din TVA; 
-aprobarea bugetului propriu al  C J Olt pe anul 2015; 
-aprobarea utilizarii fondului de rulment pentru finantarea unor obiective importante de investitii; 
-alte hotarari in ceea ce priveste dezvoltarea regionala si relatii internationale, administrarea si 
controlul calitatii drumurilor, administrarea domeniului public si privat al judetului, protectia 
mediului si servicii comunitare de unitati publice, urbanism si amenajarea teritoriului,etc; 
          Comisia pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie 
şi protecţia mediului şi-a desfăşurat activitatea în şedinţe de  lucru şi analiză. 
   Materialele prezentate spre analiză acestei comisii au fost consemnate în Registrul de 
procese verbale, luându-se hotărârile de rigoare, după caz: avizare, respingere, aprobare, 
amânare.   
   În perioada  24.06.2016-31.12.2016 Comisia s-a întrunit de 18 de ori şi a  analizat un 
număr de 266 documentaţii în vederea obţinerii a 172 certificate de urbanism,61 autorizaţii de 
construire, 9 prelungiri de valabilitate  autorizaţii de construire, 6 prelungiri valabilitate certificate 
de urbanism si 18 autorizatii de desfiinţare.  
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 Toate documentaţiile analizate de către comisie au fost aprobate şi se regăsesc în Rapoartele 
întocmite de comisie, la fiecare şedinţă.                  
Dintre proiectele de hotarare analizate in Comisie mai importante au fost  următoarele:  
-atribuire licente de transport; 
-aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul Restaurare,  consolidare si modernizare 
Casa Fântâneanu; 
-aprobare modificari ale Inventarului domeniului public la judetului; 
-aprobare proiect de Modernizare DJ 546 Daneasa-Slatina-Verguleasa; 
-aprobarea darii in folosinta gratuita a unor spatii din domeniul public al judetului catre Casa 
Jud.de Pensii Olt; 
-aprobarea Planului local de Actiune pentru Mediu; 
-aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscului ; 
-trecerea unui tronson din Dj643 din domeniul public la judetului in domeniul public al orasului 
Bals; 
  -altele; 
 În perioada analizată Comisia a desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul 
de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean şi cu respectarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

 
  Consilier 
   Nicolescu Gabriel Florin 

      
 


