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              ACTIVITATEA  DESFASURATA  IN  PERIOAD A  
                                    01.01.2009-31.12.2009 
 
    În baza organigramei aprobate de Consiliul Judeţean Olt şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, am in subordine activitatea 
urmatoarelor servicii si compartimente: 
 
 
    În  ceea ce priveşte activitatea  de administrare a drumurilor  şi in 
domeniul  investiţiilor, în perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2009       ,  
am  asigurat  îndeplinirea  atribuţiilor privind   realizarea  tuturor lucrărilor  
de întreţinere şi reparaţii a drumurilor judeţene sau comunale , după caz, 
şi investiţiilor  cuprinse în  programele anuale aprobate după cum 
urmează : 
  
   A.  Din  bugetul propriu  al Consiliului Judetean Olt   şi din TVA  au 
fost realizate lucrari in valoare de  16.679.505,22  lei constind in : 
-asigurarea verificării tehnice a lucrărilor  prin dirigintă de şantier autorizati 
,in valoare de 3.000 lei  
-intreţinere îmbrăcăminţi asfaltice pe 24 drumuri judeţene  in valoare de  
2.080.896,64 lei  
-intreţinere drumuri pietruite pe 25  DJ- în valoare de 407.998,85  lei 
-intreţinerea îmbrăcăminţilor cu lianţi hidraulici pe DJ 677 şi DJ 657  in 
valoare de 122.399,59 lei  
-lucrări  de siguranţa circulaţiei  pe drumuri judeţene( intreţinere borne 
km,aprovizionare si montare indicatoare rutiere, marcaje rutiere )-in 
valoare de 2.105.105,20  lei 
-intreţinere poduri şi podeţe  pe 3 DJ –in valoare de 168.483,27 lei  
-intreţinere pe timp de iarnă a tuturor celor 40  de drumuri judeţene in 
valoare de  2.029.676,93 lei 
-tratamente bituminoase pe DJ 644  in valoare de 219.394,58 lei 
-covoare bituminoase pe 13 drumuri judeţene(26,85 km )  in valoare  de  
5.585.141,46  lei 
-covoare bituminoase duble pe DJ 546 A in valoare de 1.219.995,78 lei 
-Îmbrăcăminte  bituminoase uşoare pe DJ 544,in valoare de 740.500,22 
lei  
-ranforsari cu lianti hidraulici pe DJ 643C,DJ653,DJ657 in valoare de  
1.932.035 lei 
-servicii de proiectare pentru siguranta circulatiei in valoare de 64.900 lei  
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B.    In cadrul Programului  de pietruire,reabilita re şi/sau  asfaltare 
 a drumurilor de interes local ,finantat conform HG  577/1997  
modificat ă prin HG 1256/2005 au fost realizate lucrari de modernizare  şi 
asfaltare , in valoare de 8.700.000lei   pe următoarele drumuri :DC 141 , 
DC58, DC90,DC4,DC13, DC21, DC92,DC124, DC95,DC 7,DJ544 , DJ 
679 ,DC 2A,DC 38, DC 68,DC 9B, DC 10,DC 129,DC 3,DC 45 şi DC 192. 
C .Conform  aceleeaşi hotărâri de guvern (HG577/1997) au fost realizate 
şi lucrări de  alimentare cu ap ă a satelor   in următoarele localităţi : 
Poboru,Izvoarele , Leleasca  , Vîlcele,  Tătuleşti,Bălteni,Bucinişu,Tufeni, 
Osica de Jos, Slătioara Coloneşti,Sîrbii Măgura, Optaşi Măgura 
,Corbu,Oboga, Călui  şi Mihăeşti . 
D. In domeniul investi ţiilor  şi   lucr ărilor   publice  au fost realizate 
următoarele lucrări :  
-extindere pavilion nr. 4 femei  –Spitalul de psihiatrie  Schitu ,in valoare 
de 622.522 lei 
-reabilitare  si sistematizare vertical ă si imprejmuire la vila de 
protocol   in valoare de 531.400  lei 
-reparatii interioare si exterioare la ISU  Olt in valoare de 38.876 lei 
-refacere instalatie interioar ă de incalzire la sediul CJ Olt  in valoare de 
270.000  lei 
-alimentare cu ap ă din reteaua orasului , la sediul CJ Olt   in valoare de 
21.413 lei  
-reabilitare grupuri sanitare la sediul CJ Olt  in valoare de 108 587 lei  
-zugraveli si vopsitorii interioare la sediul CJ Olt   in valoare de 27.000 
lei 
-reamenajarea cl ădirii centrului de plasament Zorile, Slatina  in valoare 
de 3.022.452 lei  
 
 Recepţia lucrărilor executate , s-a făcut cu respectarea prevederilor HG 
273/14.06.1994 ,cu modificarile si completarile ulterioare . 
     De asemenea , am asigurat realizarea următoarelor activităţi : 
- verificarea periodică a stării tehnice a întregii reţele de drumuri judeţene  
- verificarea permanentă a stadiului fizic al execuţiei lucrărilor din 
programele aprobate,calitatea  acestora şi decontările efectuate ; 
- emiterea acordurilor prealabile de amplasare în zona drumurilor judeţene 
a unor construcţii şi instalaţii conform Hotărârii Consiliului Judeţean  Olt  
nr. 108/29.11.2008 .  
În perioada 01 ianuarie -31 decembrie 2009 au fost eliberate un număr de 
140 acorduri prealabile pentru amplasarea in zona drumurilor judeţene a 
unor construcţii sau instalaţii , taxele încasate fiind de 32.700 lei . 
 
In cursul anului  2009 am fost iniţiatorul  a 15 Proiecte de Hotăriri ale 
Consiliului Judeţean Olt  ,de incadrare a unor drumuri locale in categoria 
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drumurilor  comunale ,proiecte care au fost aprobate de  Consiliul  
Judeţean Olt . 
 
Serviciul Administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi Protec ţia Mediului 
 

În perioada 01.01.2009 – 31.12.2009, am avizat rapoartele pentru  
următoarele Proiecte de  hotărâri privind administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului, aprobate în şedinţe ale Consiliului Judeţean : 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 53/23.04.2009  cu privire la 
trecerea unor imobile din domeniul public al judeţului  Olt şi din  
administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi  Protecţia 
Copilului Olt, în  domeniul public al oraşului Balş şi  în administrarea   
Consiliului Local al oraşului Balş; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 54/23.04.2009 cu privire la 
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 
110/2008; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 55/23.04.2009  cu privire la 
aprobare destinaţie imobil; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 56/23.04.2009  cu privire la 
schimbare sediu pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt;  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 57/23.04.2009  cu privire la 
trecerea din domeniul public al judeţului Olt, în domeniul privat al judeţului 
Olt, a unui teren în suprafaţă de 100 mp, în vederea concesionării;  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 58/23.04.2009  cu privire la 
aprobare transmitere terenuri; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 101/23.07.2009 cu privire la 
aprobarea trecerii unui teren din domeniul public al oraşului Balş şi din 
administrarea Consiliului Local al Oraşului Balş, în  domeniul public al 
judeţului Olt şi în administrarea  �colii de Arte şi Meserii (pentru elevi cu 
deficienţă mintală) Balş; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 124/24.09.2009 cu privire la 
trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt  a unui 
imobil şi aprobarea vânzării acestuia prin licitaţie publică; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 137/29.10.2009  cu privire la 
aprobare închiriere prin licitaţie publică, a unui spaţiu din domeniul public 
al judeţului Olt; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 138/29.10.2009 cu privire la 
dare în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt, a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt;  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 139/29.10.2009 pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 9/25.01.2007 „cu privire 
la aprobare trecere din domeniul public al comunei Vişina în domeniul 
public al judeţului Olt a unui imobil”; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 155/26.11.2009 cu privire la 
stabilire redevenţă pentru concesionarea unor spaţii cu destinaţia de 
cabinete medicale; 
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- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 162/22.12.2009 cu privire la 
schimbare sediu pentru „Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor” Olt.  

 
             Compartimentul Autoritatea Jude ţeană de Transport   
    
   În perioada 01.01.2009 - 31.12.2009 am avizat rapoartele pentru 
următoarele Proiecte de hotărâri, privind Compartimentul Autoritatea 
Judeţeană de Transport, aprobate în şedinţe ale Consiliului Judeţean Olt 
şi care au devenit Hotărâri: 
     - Hotărârea nr. 8 din 29.01.2009  cu privire la aprobare tarife pentru 
eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării transportului public 
judeţean de persoane prin curse regulate speciale; 
     - Hotărârea nr. 31 din 19.03.2009  cu privire la atribuirea în gestiune 
delegată a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate pe traseele cuprinse în Programul de transport public judeţean 
de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 2008 – 2011 şi 
aprobarea modelului contractului de delegare a gestiunii Serviciului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Olt; 
      - Hotărârea nr. 43 din 23.04.2009  cu privire la aprobarea tarifelor de 
călătorie propuse de operatorii de transport pentru trasee judeţene 
cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane, prin 
curse regulate, pentru perioada 2008 – 2011. 
            Pe parcursul anului 2009 a fost realizat „Studiu de trafic privind 
fluxul de c ălători în jude ţul Olt cât şi anticiparea evolu ţiei acestuia pe 
o perioad ă medie de 10 ani”. 
      În anul 2009 au fost emise un număr de 3  de licenţe de traseu pentru 
serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 
speciale.                                                  

                                                                                 
                 Serviciul  de  urbanism si amenajarea teritoriului  
 
    In perioada ianuarie-decembrie 2009, am avizat documentatiile si 
rapoartele in vederea emiterii Dispozitiilor Presedintelui pentru eliberarea 
a:  
         -  208 certificate de urbanism 
         -  57 autoriza ţii de construire 
         - 13 autorizatii de desfiintare   
         -  247 avize ale arhitectului sef(avize de  specialitate). 
  -  Am urmarit modul cum s-a acordat asisten ţă tehnic ă de specialitate  
instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Olt, unităţilor 
administrativ - teritoriale din judeţ  şi tuturor persoanelor fizice şi juridice 
care au solicitat aceasta, cu privire la pregătirea documentaţiilor în 
vederea obţinerii certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire. 
  - Am  urmărit stadiul întocmirii Planurilor Urbanistice Generale(PUG)  la 
toate localităţile, în vederea repartizării sumelor alocate de M.D.L.P.L.  
pentru anul 2009 in valoare de 55.000 lei pentru reactualizarea P.U.G.    
       Situatia realizarii PUG-urilor este urmatoarea:             
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          COMUNE 
        -PUG preliminar                                      -70 localitati 
        -PUG  reactualizate                                 -10 localitati 
        -PUG  contractate pentru reactualizare-24 localitati 
 
             ORASE 
        -PUG preliminar 
       ( Corabia,Draganesti,Potcoava)               -3 orase 
        -PUG reactualizat   (Scornicesti)             -1 oras 
        -PUG contractat pentru reactualizare  
              (Piatra Olt,Bals )                                 -2 orase 
 De asemenea, în aceasta perioada, în domeniul   urbanismului şi 
amenajării teritoriului am urmărit   respectarea prevederilor Legii 
nr.50/1991, republicată şi modificată,  şi a Legii 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarle ulterioare, efectuandu-
se controale tematice  în aprox.80%  din  localităţile judeţului, punându-se 
accentul pe soluţionarea aspectelor semnalate în Notele de constatare 
anterioare si pe sesizarile facute de cetateni. 
   - Am avizat  lunar ACC (situatia autorizatiilor de construire de locuinte 
emise de primarii) transmisa la Statistica ;  
    -  Am urmarit modul cum este asigurata - conf.legii - functionarea  
Comisiei  Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului constituita in 
cadrul Consiliului Judetean Olt, in cadrul careia s-au verificat (inclusiv pe 
teren)  documentatiile depuse pentru avizarea unui nr. de 17  Planuri  
Urbanistice Zonale: - 7   in com.Slatioara, 6   in municipiul Slatina,unul la 
Plesoiu,unul  la Dobrosloveni,unul  la Verguleasa  si unul la Brastavatu; 
   -Am avizat rapoartele in vederea emiterii Hotararilor Consiliului 
Judetean cu privire la Instituirea regimului de arie natural protejata la 
com.Calui,Dobrun,Gradinari si Falcoiu; 
   -Am avizat raportul in vederea emiterii Hotararii Consiliului Judetean Olt 
pentru Infiintarea comisiei socio-economice de examinare s i avizare a 
implantarii structurilor de vanzare cu amanuntul  
    -Am urmarit modul cum au participat functionarii in  comisiile de licitatii 
organizate de primarii in vederea inchirierii, concesionarii sau vanzarii de 
terenuri, spatii,etc;    
  
     Compartiment disciplina in constructii, contro l investitii      
      
-Am avizat raspunsuri intocmite la un nr.de 24 scrisori şi sesiz ări  ale 
cetăţenilor,  
-Am urmarit modul cum functionarii din cadrul compartimentului au  
verificat respectarea disciplinei in constructii  in judet( respectarea 
amplasamentului, respectarea prevederilor documentatiei,etc),la lucrarile 
a caror autorizatii de construire sunt emise atat de Consiliul Judetean cat 
si de primarul localitatii respective; 
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    Compartiment Unitatea de implementare a proiectelor  
  

 

 În anul 2009 au fost elaborate şi aprobate în Consiliul Judeţean 
următoarele hotărâri privind proiectele de Protecţia Mediului şi Servicii 
Comunitare de Utilităţi Publice : 
 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt  nr.13/29.01.2009  – privind 
modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “Oltul” la care Consiliul Judeţean Olt este membru 
asociat. 
 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.14/29.01.2009  - privind 
aprobarea primirii de noi membri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “Oltul” respectiv comunele: Bîrza, Slatioara, Brebeni, 
Perieti, Corbu, Studina, Nicolae Titulescu, Cungrea, Vitomiresti, Giuvarasti 
şi Dobrosloveni. 
 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr. 48/23.04.2009 –  cu privire 
la aprobarea plăţii cotizaţiei pe trimestrele I si II din anul 2009 a Consiliului 
Judeţean Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Oltul”. 
 
�   Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr. 49/23.04.2009 – privind 
aprobarea transmiterii unei suprafeţe de 30 ha de teren din domeniul 
public al Comunei Bălteni si din administrarea Consiliului Local al 
Comunei Bălteni, Judeţul Olt, în administrarea Consiliului Judeţean Olt. 
 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.73/28.05.2009  – privind 
aprobarea primirii de noi membri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “Oltul” respectiv: oraşele Corabia si Balş si comunele 
Vădăstriţa, Ianca, Sopârliţa si Stoeneşti. 
 
�   Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.74/28.05.2009   - cu privire la 
aprobarea plăţii cotizaţiei pe anul 2009 a Consiliului Judeţean Olt pentru  
susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”. 
 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.100/23.07.2009   - privind 
aprobarea Contractului de asociere dintre Judeţul Olt si celelalte unităţi 
administrativ-teritoriale ale judeţului Olt, având ca obiect realizarea 
proiectului de interes comun “Sistem integrat de management al 
deşeurilor solide în judeţul Olt”. 
 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.125/24.09.2009  - privind 
participarea Consiliului Judeţean Olt la „Programul de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate”. 
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� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.129/24.09.2009   - privind 
aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivele de investiţii: „Montare sistem solar încălzire apa calda 
menajera la Spitalul Judeţean de Urgenta Slatina” si „Montare sistem 
solar încălzire apa calda menajera la Complex servicii persoane adulte 
Slatina”. 
 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.130/24.09.2009 - privind 
participarea la „Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor 
clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie 
geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la 
îmbunătăţirea calităţii aerului, apei si solului” si aprobarea contractării 
finanţării. 
 
�  Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.133/29.10.2009 - privind 
aprobarea transmiterii unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului 
public al municipiului Caracal si al oraşelor Corabia, Balş si Scorniceşti si 
aflate în administrarea Consiliilor locale ale municipiului Caracal si ale 
oraşelor Corabia, Balş si Scorniceşti, în administrarea Consiliului 
Judeţean Olt. 
 
�  Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.148/29.10.2009 - cu privire 
la: aprobarea plăţii cotizaţiei pe trimestrele III şi IV2009 a Consiliului Judeţean 
Olt, pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”. 
 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.167/22.12.2009 - cu privire 
la asocierea judeţului Olt cu unităţile administrativ-teritoriale din Judeţul 
Olt ale căror proiecte au fost aprobate, pentru finanţare din Fondul pentru 
mediu in cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
împădurirea terenurilor agricole degradate.  
 
       In anul 2009 in cadrul proiectelor de Protecţia Mediului şi Servicii 
Comunitare de Utilităţi Publice au fost parcurse următoarele etape:    
 
�  „Modernizarea infrastructurii de apa/apa uzata în j ude ţul Olt”   
 
- In data de 13 ianuarie 2009, proiectul major de modernizare a 
infrastructurii de apa/apa uzata în judeţul Olt a fost aprobat de Comisia 
Europeana iar în data de 31 martie 2009 s-a semnat  Contractul de 
Finanţare. 
- Investitiile, în valoare de aproximativ 73 de milioane de Euro, au în 
vedere reabilitarea sistemului de distributie a apei si a sistemului de 
colectare si tratare a apei uzate în aglomerarile Slatina, Scornicesti, 
Draganesti-Olt, Piatra-Olt si Potcoava, construirea/modernizarea statiilor 
de tratare a apei potabile si a statiilor de epurare, precum si cresterea 
calitatii serviciilor publice de apa si canalizare.  
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- Peste 100.000 de locuitori vor beneficia de aceste investitii.  
Lucrarile de investitii se vor realiza în perioada 2008-2013.  
 
� “Sistem integrat de management al de şeurilor solide în jude ţul 
Olt”. 
 
-  Proiectul va fi finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu din 
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). 
Prin intermediul acestui proiect se realizează următoarele obiective : 
- Investitiile, în valoare de aproximativ 32 de milioane de Euro, au în 
vedere construcţia unui depozit  regional  de deşeuri si a o statie de 
sortare in comuna Balteni, a 4 staţii de transfer în localităţile Scorniceşti, 
Balş, Caracal şi Corabia, Construirea de puncte de colectare selectivă 
-  în toate localităţile judeţului precum şi închiderea a 6 depozite 
neconforme din mediul urban; 
Pregătirea aplicaţiei de finanţare a constat în elaborarea următoarelor    
documente:  
- Master Plan-ul pentru dezvoltarea infrastructurii de deşeuri la nivel de 
judeţ. 
- Studiu de Fezabilitate. 
- Analiza economico-financiară. 
- Cadrul instituţional - infiintarea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „OLT ECO” şi a Unitatii de Implementare a Proiectului 
(UIP).  
- Evaluarea impactului asupra mediului (EIA). 
- Formularul de aplicaţie (Cererea de finanţare). 
- Documentele de licitaţie , avize, acorduri. 
 
� � � � „Controlul Integrat al Polu ării cu Nutrien ţi”. 
 
- Au fost semnate Convenţiile de Colaborare încheiate între Ministerul 
Mediului, Consiliul Judeţean Olt şi Consiliile Locale ale Comunelor Traian 
si Farcaşele referitoare la implementarea comună a Proiectului „Controlul 
Integrat al Poluării cu Nutrienţi”. 
Proiectele a căror valoare se ridică la 657.000 Euro, sunt finanţate din 
împrumutul primit de la Banca Internationala pentru Reconstructie si 
Dezvoltare si din asistenta financiara nerambursabila de la Facilitatea 
Globala de Mediu si constau in: 
- elaborarea documentaţiei tehnico-economice; 
- construirea de platforme comunale pentru managementul gunoiului de 
grajd si de platforme individuale pentru gunoiul de grajd; 
- achiziţionarea de echipamente de colectare-compostare si imprastiere 
gunoi compostat si de pubele pentru separarea gunoiului menajer; 
- plantarea de fasii tampon de vegetaţie si reabilitarea unor suprafeţe de 
pasuni comunale;  
- promovarea adoptării de către fermieri a metodelor de buna practica in 
managementul nutrientilor prevăzute in Codul de buna practica agricola;   
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� � � �  „Programul de îmbun ătăţire a calit ăţii mediului prin împ ădurirea 
terenurilor agricole degradate”. 
 
-   Obiectul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul 
pentru mediu a proiectelor care vizează împădurirea terenurilor agricole 
degradate. 
-  Valoarea totală a proiectelor se ridică la 4.900.000 lei.  
-  Coordonarea programului este asigurata, la nivel judetean, de Consiliul 
Judetean. Au obţinut finanţare un număr de 5 proiecte pentru localităţile: 
Corabia, Orlea, Vişina, Obârşia si Vişina Noua.  
 
� � � � „Programul de înlocuire sau de completare a sisteme lor clasice 
de încălzire cu sisteme care utilizeaz ă energie solar ă, energie 
geotermal ă si energie eolian ă ori alte sisteme care conduc la 
îmbun ătăţirea calit ăţii aerului, apei si solului”. 
 
      Obiectul Programului îl reprezintă finanţarea de la Fondul pentru 
mediu a proiectelor de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de 
încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi 
energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii 
aerului, apei şi solului. 
       Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Administraţia Fondului 
pentru Mediu, se acordă în procent de până la 80% din cheltuielile 
eligibile ale proiectului. 
-  Valoarea totală a proiectelor se ridică la 1.800.000 lei.  
 Consiliul Judeţean a depus pentru finanţarea de la Fondul pentru mediu 
proiectele: 

- Montare sistem solar încălzire apa calda menajera la Spitalul 
Judeţean de Urgenta Slatina” . 
- „Montare sistem solar încălzire apa calda menajera la Complex 
servicii persoane adulte Slatina”. 
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