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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

                                                                                                                 Consilier județean 

                                                                                                                ȘOFARU GEORGE 

 

                                               

 

 

RAPORT 
 

privind activitatea desfășurată de  domnul consilier 

ȘOFARU GEORGE 

în „Comisia pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice 

Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură”, în 

perioada  23.11.2017- 31.12.2017 

 

 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 perioada 23.11.2017- 31.12.2017   au fost analizate si dezbătute cu argumente  „pro” si 

„contra” următoarele  hotărâri : 

 

-  aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă si de Canalizare “Oltul”, respectiv 

Comuna Brastavățu 

-aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă si de Canalizare “Oltul”, respectiv 

Comuna Brastavățu 

-acordul de principiu pentru schimbarea destinației unui teren situat în comuna Schitu, județul Olt 

și transmiterea acestuia din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Spitalului de 

Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, județul Olt 

-modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la 

aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul 

Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect 

- aprobarea: tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare și/sau de 

acces la drumurile județene precum și a tarifelor de utilizare a suprafețelor din zona drumurilor 

județene pentru anul 2018 

- revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al municipiului Slatina și din 

administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina în domeniul public al județului Olt și în 

administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

-dezmembrarea unui imobil-teren aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci 

- stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spațiile din fondul locativ cu 

altă destinație decât cea de locuință, aflate în domeniul public sau privat al județului, pentru anul 

2018 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire pod nou 

din beton armat de DJ 703D, comuna Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km 17+900” 
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- darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt 

și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Consolidarea 

corpului drumului, terasamentelor și versantului pe drumul județean DJ 546, km 117+375, 

comuna Teslui” 

- însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt 

 

În perioada 23.11.2017- 31.12.2017 s-au analizat  un număr de  87    documentaţii de urbanism 

din care : 

  43 documentaţii pentru emiterea certificatelor de urbanism, 

  31  documentaţii pentru emiterea autorizaţiilor de construire, 

    5  documentaţii pentru emiterea autorizaţiilor de desfiinţare, 

    6  documentaţii pentru prelungirea certificatelor de urbanism, 

    2  prelungire autorizaţii de construire  

 

           Materialele prezentate spre analiză acestei comisii au fost consemnate în Registrul de 

procese verbale . 

 În perioada analizată am 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 

 SOFARU GEORGE 

      

 


