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            ACTIVITATEA DESFASURATA IN PERIOADA  
                                  23.06-31.12 2008 
 
    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: 
 
Serviciul  Tehnic , Investi ţii 
 
       În  ceea ce priveşte activitatea  de administrare a drumurilor  şi in 
domeniul  investiţiilor, în perioada 23 iunie 2008 - 31 decembrie  2008 ,  am  
asigurat  îndeplinirea  atribuţiilor privind   realizarea  tuturor lucrărilor  de 
întreţinere şi reparaţii a drumurilor judeţene sau comunale , după caz şi 
investiţii , cuprinse în  programele anuale aprobate după cum urmează : 
 
 A.   În cadrul Programului de lucr ări de între ţinere  şi repara ţii finan ţat 
din bugetul  Consiliului Jude ţean Olt şi din T.V.A . , au fost realizate 
lucrări în valoare de  10.024.201,6 lei , constând în lucrări de întreţinere şi 
reparaţii pe drumurile judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean 
Olt, astfel : 
întreţinerea pe timp de iarnă , întreţinerea îmbrăcăminţilor asfaltice 
(plombe) , combaterea alunecărilor de teren , întreţinere poduri şi podeţe , 
covoare bituminoase , tratamente bituminoase, I.B.U., siguranţa rutieră . 
B.   În cadrul  Programului de pietruire,asfaltare şi/sau reabilitare a 
drumurilor comunale de p ămînt finan ţat conform HG 1256/2005 
privind modificarea şi completarea HG 577/1997,  au fost realizate lucrări 
de asfaltare a drumurilor comunale : DC 21, DC 92, DC 38, DC 68, DC 9B, 
DC 10, DC 129, DC 3, DC 45, DC 192, DC 13, DC 90,  
DC 58, DC 2A, DC 29, DC 124 , în valoare de 2.173.500 lei şi a drumurilor 
judeţene DJ 544 şi DJ 679 în valoare de 277.557,88 lei  
C.   În cadrul Programului de împrumut intern contractat de Consil iul 
Jude ţean Olt pentru anii 2007-2008  , au fost realizate in această  
perioadă ,lucrări în valoare de 7.094.769,52 lei constând în îmbrăcăminţi 
din beton de ciment pe DJ 653 şi DJ 643 şi îmbrăcăminte din beton asfaltic 
pe DJ 657 B. 
D.   În cadrul Programului cu lucr ări de între ţinere şi modernizare 
drumuri jude ţene finan ţate conform H.G. nr.1152/2008  , au  fost 
realizate lucrări în valoare de 200.000 lei , astfel  : 
- îmbrăcăminţi beton de ciment  7,29 km , pe drumurile judeţene  
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DJ 653, DJ 679, DJ 643C, DJ 546C, DJ 657 ; 
 
- îmbrăcăminţi din beton asfaltic 6,8 km , pe drumurile judeţene  
DJ 644, DJ 653, DJ 657B, DJ 546E, DJ 679B, DJ 544A ; 
- covoare asfaltice simple  39,05 km, pe drumurile judeţene  
DJ 657B, DJ 703D, DJ 703, DJ 546A, DJ 677, DJ546, DJ 642,  
DJ 542, DJ 642A, DJ 544, DJ 679, DJ 641, DJ 643, DJ 542A,  
DJ 703C, DJ 678B. 
 
E.   În domeniul investi ţiilor in lucr ări publice   s-au realizat următoarele : 
- Amenajare corp sp ălătorie  – Spitalul de Psihiatrie cronici Schitu în 
valoare de 194.009 lei ; 
- Reabilitare sistematizare vertical ă şi împrejmuire la Vila de protocol  , 
str. Mănăstirii , nr.1 , Slatina în valoare de 363.237 lei  
- Canalizare pluvial ă la latura de nord a cl ădirii sediului Consiliului 
Jude ţean Olt , în valoare de 33.276 lei ; 
- Reamenajarea cl ădirii Centrului de plasament  „Zorile” Slatina  , în 
valoare de 43.970 lei . 
 Recepţia lucrărilor executate , s-a făcut cu respectarea prevederilor HG 
273/14.06.1994 . 
     De asemenea , am asigurat realizarea următoarelor activităţi : 
- verificarea periodică a stării tehnice a întregii reţele de drumuri judeţene 
de 1022,115  km ; 
- 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  23 iunie 2008 –31 decembrie 2008 au fost eliberate un număr 
de 82 acorduri prealabile  pentru amplasarea in zona drumurilor judeţene 
a unor construcţii sau instalaţii , taxele încasate fiind de 18.962 lei . 
 
   Administrarea domeniului public şi privat al jude ţului 
 
 În perioada 23.06.2008 - 31.12.2008 am avizat şi am coordonat 
întocmirea documentaţiilor pentru următoarele Proiecte de hotărâri, privind 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului, aprobate în şedinţe 
ale Consiliului Judeţean Olt şi care au devenit Hotărâri: 
  - Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr.  109 din 25.09.2008  cu privire 
la darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din domeniul public al judeţului; 
  - Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 110 din 25.09.2008 cu  privire 
la trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Olt şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Olt, în domeniul public al statului şi în 
administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Instituţia 
Prefectului –Judeţul Olt; 
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  - Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 116 din 25 .09.2008 cu privire 
la  trecerea  din domeniul public al judeţului Olt, în domeniul privat al 
judeţului Olt, a unui teren în suprafaţă de  541,80 mp şi aprobarea 
concesionării acestuia, fără licitaţie publică, societăţii comerciale ,, 
S.C.TOP TURISM S.R.L. „HOTEL BULEVARD PRESTIGE; 
  - Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 135 din 28.10.2008 cu privire 
la  trecerea unui teren în suprafaţă de 3000 mp din domeniul public al jud. 
Olt  şi din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi 
Protecţia Copilului Olt, în domeniul public al Municipiului Caracal şi în 
administrarea Consiliului Local Caracal; 
Am  avizat şi am coordonat întocmirea a  patru Proiecte de  hotărâri, care 
nu au fost aprobate în şedinţele  Consiliului Judeţean şi anume: 
- Proiect de Hot ărâre  nr. 8142/16.10.2008  cu privire la schimbare sediu 
pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale şi Cultural Olt;  
- Proiect de Hot ărâre  nr. 8143/16.10.2008 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;  
- Proiect de Hot ărâre nr. 9313/20.11.2008  cu privire la aprobare 
destinaţie imobil; 
- Proiect de Hot ărâre nr. 9448/26.11.2008  cu privire la aprobare 
transmitere terenuri. 
 Am avizat de asemenea  documentaţia  pentru Dispozi ţia nr. 302 din 
10.11.2008 a Preşedintelui Consiliului Judeţean, cu privire la constituire 
comisie pentru predarea unui teren către S.C. TOP TURISM INTERMED 
S.R.L., Hotel Bulevard Prestige – 546,80 mp precum şi Protocolul de 
predare - primire a acestui teren.  
 Ulterior emiterii Hotărârii de Guvern nr. 1355/2001, prin Legea nr. 
46/2004, Legea nr. 84/2004, Legea nr. 547/2004 privind înfiinţarea unor 
comune, în judeţul Olt au fost înfiinţate un număr de 11 comune noi.    
Urmare a înfiinţării acestor localităţi a avut loc şi împărţirea patrimoniului 
între comunele vechi şi cele desprinse din acestea astfel că s-a impus 
adoptarea unei hotărâri de guvern privind înlocuirea anexelor la Hotărârea 
Guvernului nr. 1355/2001, prin care a fost atestată apartenenţa bunurilor 
din domeniul public pentru comunele existente înainte de reorganizare şi 
atestarea domeniului public al comunelor nou înfiinţate.  
     Am avizat şi coordonat întocmirea  documentaţiilor, Note de 
fundamentare, Proiecte de Hotărâri de Guvern şi adrese de înaintare, ce 
au fost transmise către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, 
privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public pentru 15 comune din judeţul Olt  şi atestarea 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al  comunelor pentru  
un număr de 5 comune noi înfiinţate prin reorganizarea  unor comune 
existente.  
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   În perioada 01.11.2008 - 30.11.2008 am avizat şi am coordonat 
activitatea de inventariere a bunurilor care aparţin domeniului public şi 
privat al judeţului Olt. 
-Am avizat documentaţii ( modele de proiecte de hotărârii de consiliu şi 
adrese de înaintare) pentru trecerea sistemelor de alimentare cu apă  din 
domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea Consiliului Judeţean Olt 
în domeniul public al unor comune ( 14 comune)  şi în administrarea 
Consiliilor locale respective. 
-În această perioadă am avizat un numar de 49 adeverinţe privind 
modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al unor comune din judeţul Olt. 
-S-a acordat asistenţă tehnică 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 administrarea domeniului public şi privat ( întocmire documentaţii 
privind vânzarea unor imobile din domeniul privat al comunelor, întocmire 
documentaţii pentru concesionarea bunurilor din domeniul public sau privat 
al comunelor din judeţul Olt precum şi pentru închirierea unor bunuri din 
domeniul public al comunelor ).  
 Având în vedere faptul că în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Olt au intervenit foarte multe modificări şi completări, 
se impune reinventarierea bunurilor care aparţin domeniului public al  
Judeţului Olt (Anexa nr. 1), precum şi al municipiilor , oraşelor şi comunelor  
din judeţul Olt, urmând a se iniţia  un Proiect de Hotărâre de Guvern pentru 
modificarea şi completarea H.G. nr. 1355/2001.  
 
       Compartimentul Autoritatea Jude ţeană de Transport  
 
 
 În perioada 23.06.2008 - 31.12.2008 am avizat şi am coordonat 
întocmirea documentaţiilor pentru următorul Proiect de hotărâre, aprobat în 
şedinţa Consiliului Judeţean Olt şi care a devenit Hotărâre: 
- Hotărârea nr. 136 din 28.10.2008  cu privire la   aprobarea 
Regulamentului pentru efectuarea  transportului public judeţean de 
persoane  şi a Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public  
judeţean de persoane  în judeţul Olt. 
De asemenea am avizat şi am coordonat întocmirea documentaţiilor pentru 
Proiectul de  hot ărâre nr. 10537 / 22.12.2008,  cu privire la aprobare tarife 
pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării transportului 
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, care va fi înaintat 
spre aprobare în şedinţa  Consiliului Judeţean din luna ianuarie 2009 şi am  
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avizat documentatia pentru Dispozi ţia nr. 307/20.11.2008 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean, cu privire la împuternicire persoane pentru 
constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în domeniul serviciului 
de  transport public judeţean de persoane.                                                          
 
     Serviciul de urbanism si amenajarea teritoriului 
 
    In perioada iulie 2008-decembrie 2008, am avizat documentatiile pentru 
eliberarea a:  
         -  177 certificate de urbanism 
         -  47 autoriza ţii de construire   
         -  221 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 2008 in valoare de 40.000 lei pentru reactualizarea P.U.G.   
  
       Situatia realizarii PUG-urilor este urmatoarea: 
              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.60%  din  localităţile judeţului, punându-se 
accentul pe soluţionarea aspectelor semnalate în Notele de constatare 
anterioare si pe sesizarile facute de cetateni. 
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Am avizat raspunsuri intocmite la un nr.de 14  scrisori şi sesiz ări  ale 
cetăţenilor,  
   Am avizat  lunar ACC (situatia autorizatiilor de construire de locuinte 
emise de primarii) transmisa la Statistica ;  
    Conform Ordonantei  nr.20/1994-privind măsuri pentru reducerea riscului 
seismic al c-tiilor existente am avizat  solicitarea de la bugetul de stat suma 
de 80.000 lei pentru anul 2008   suma ce a fost repartizata primariei 
municipiului Slatina pentru efectuarea expertizei tehnice la blocul CAM 1  
   Am avizat  intocmireat  “Listei de prioritati pentru expertizare tehnica a 
constructiilor cu destinatia de locuinta pentru  anul 2009”  si s-a solicitat 
suma de 60.825 lei.  
    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) si 
avizat documentatiile depuse pentru avizarea unui nr de 13  Planuri  
Urbanistice Zonale.  
    Am urmarit  modul de  constituire a Comisiei de Acorduri Unice,  
conf.Legii nr.50/91,republicata si modificata, art.8, alin.(1), pct.b, in vederea  
emiterii Acordului Unic,  obtinandu-se numele reprezentantilor in comisie 
de la toate institutiile beneficiare de utilitati din judet; 
   Am urmarit modul cum au participat functionarii in  comisiile de licitatii 
organizate de primarii in vederea inchirierii, concesionarii sau vanzarii de 
terenuri, spatii,etc; 
   Am urmarit modul cum participa functionarii la sedintele consiliilor locale 
repartizate, la cerere, ca reprezentant al Presedintelui Consiliului Judetean, 
conf.Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 
Compartiment disciplina in constructii, control inv estitii,  drumuri si 
poduri,  siguranta circulatiei 
 
   Activitatea siguranţei circulaţiei este foarte importantă şi prezintă 
implicarea în mod direct a administratorului de drum, în cazul nostru 
Consiliul Judeţean Olt, în conformitate cu O.G. nr. 43/1997, republicată şi 
completată, aprobată prin Legea nr.82/1998, art.5; O.U.G.nr.195/2002, 
care reglementează siguranţa circulaţiei traficului rutier pe drumurile 
publice. 
    Din luna iulie 2008 au fost emise adrese de atenţionare a 
transportatorilor de mărfuri şi produse de balastieră care circulă pe 
drumurile judeţene . 
    În baza protocolului de colaborare nr.2523/17.04.2006 dintre Consiliul 
Judeţean Olt şi Inspectoratul de Poliţie Olt înregistrat cu  
 
 
nr.8028/18.04.2006, au fost întocmite grafice lunare de control pe 
drumurile judeţene cu instalaţia de cântărire a auto-vehiculelor. 
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    Această acţiune are la bază restricţionarea traficului rutier cu greutăţi pe 
axă / totală mai mare decât cea legală, stoparea distrugerii infrastructurii 
drumului şi a gospodăriilor cetăţenilor din zona drumului judeţean. 
     Au fost întocmite atenţionări şi eliberate 12 autoriza ţii speciale de 
transport. 
     La 28.09.2008 a fost efectuată expertiza metrologică a instalaţiei de 
cântărire. 
     Împreună cu cele trei societăţi comerciale care au adjudecat    
”Siguranţa rutieră a drumurilor judeţene “ am stabilit indicatoarele rutiere 
care se vor planta ţinând cont de zonele cu pericol mare de accidente. 
     Au fost întocmite documentaţiile de recuperare al prejudiciilor produse 
în urma unor accidente rutiere şi înlăturerea efectului acestora de la firmele 
de asigurări. 
     În colaborare cu, Compartimentul Juridic al Consiliului Judeţean Olt am 
întocmit întâmpinările la acţiunile din justiţie a unor proprietari de 
autovehicule. Până la această dată nu s-a pierdut niciun proces de către 
Consiliul Judeţean Olt. 
    Între 28.10.2008 – 17.11.2008, au fost plantate indicatoare de circulaţie 
rutieră privind restricţii de viteză, tonaj, drum cu denivelări, pe toate 
drumurile tranzitate de autovehicule cu produse de balastieră. 
   Au fost urmărite lucrările de tăiere a plantaţiilor(plop,dud) de pe 
aliniamentele drumurilor judeţene.  
 
    Unitatea de implementare a proiectelor(U I P) 
 
 În această perioadă am avizat pentru a fi dezbătute şi aprobate în 
Consiliul Judeţean următoarele hotărâri privind proiectele de Protecţia 
Mediului şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice : 
Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr. 109 /25.09.2008 – cu privire la 
darea în folosinţã gratuitã a unui spaţiu din domeniul public al judeţului. 
Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.133/28.10.2008 -  cu privire la: 
aprobarea plãţii cotizaţiei pe anul 2007 a Consiliului Judeţean Olt pentru 
susţinerea activitãţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitarã „Oltul”. 
Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.146/27.11.2008  - privind 
aprobarea: Master Planului privind gestionarea deşeurilor 2007–2037 
Judeţul Olt. 
Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.147/27.11.2008 - privind 
asocierea judeţului Olt cu localitãţile din judeţul Olt pentru înfiinţarea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitarã „OLT  ECO”. 
- În cadrul măsurii ISPA 2005/RO/16/P/PA/001- 06 - FOPIP II , au avut 

loc întâlniri de lucru pentru pregătirea instituţională cu scopul 
implementării  proiectului regional de modernizare a infrastructurii de 
apă/apă uzată.   

 
        



 8 

În domeniul managementului deşeurilor, judeţul Olt beneficiază de 
asistenţă tehnică în cadrul măsurii ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-04 – 
anagementul integrat al de şeurilor în jude ţul Olt”  pentru pregătirea  
aplicaţiei în vederea finanţării proiectului din Fondul European de 
Dezvoltare Regional ă (FEDR). 
Pregătirea proiectului se va derula în 2 doua faze :  
FAZA I  -Pregatirea proiectului propus pentru finanţare din FEDR, care 
include următoarele documente suport: 
- Colectate date socio-economice ; 
- Evaluarea situatiei existente a deseurilor solide la nivelul judetului Olt ; 
- Nevoi de reabilitare/imbunatatire la standarde europene ; 
- Estimarea costurilor ; 
- Propunere parametri fundamentali de proiectare pentru perioada 2007 – 
2037, luandu-se in considerare perioadele de tranzitie agreate, in acord cu 
Directivele europene, populatia si localitatile vizate ; 
- Realizare Master Plan  pentru orizontul de timp  2007 - 2037 pentru 
servicii integrate de management al deseurilor, determinarea investitiilor 
incluse in prima parte a Master Planului . 
Faza de fezabilitate. Pregatirea aplicatiei  : 
- Elaborarea Studiului de Fezabilitate   
- Analiza economico-financiara; 
- Analiza institutionala; 
- Evaluarea impactului asupra mediului ; 
- Pregatirea Cererii de finantare  . 
FAZA II  - Asistenta pe perioada contractarii si pregatire pro fesionala : 
  Pregatirea dosarelor de licitatie pentru contract ele de servicii, 
echipamente si lucrari, care va include urmatoarele  :  
- Pregatirea dosarelor de licitatie pentru servicii, echipamente si lucrari;               
- Set complet de documente de licitatie pentru toate contractele prevazute, 
inclusiv termeni de referinta in conformitate cu legislatia de achizitii publice 
in vigoare.  
- Suport beneficiarilor in realizarea activitatilor de licitare, in conformitate cu 
Planul de Achizitii. 
-  În calitatea sa de beneficiar, conform Regulamentului european (aplicabil 
tuturor statelor membre beneficiare de fonduri structurale), Consiliul 
Judeţean este responsabil de licitare, contractare şi plăţi pentru lucrările şi 
serviciile aferente proiectului de investiţii “Managementul integrat al 
deşeurilor în jude ţul Olt” .  
-  Phare RO Europe Aid/121712/D/SV/RO - „Asisten ţă tehnicã pentru 
implementarea proiectelor de parteneriat public-pri vat ” pentru  
promovarea şi implementarea unui program de înfiinţare şi dezvoltare a 
serviciului public de transport persoane la nivelul judeţului Olt prin 
parteneriat public-privat . 
-  Proiectul vizează înfiinţarea unui operator judeţean de transport 
persoane, accesarea fondurilor structurale de la Uniunea Europeanã în  
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domeniul transporturilor de persoane, dotarea cu mijloace moderne de 
transport. 
-    A fost iniţiată înfiinţarea Asocia ţiei unit ăţilor administrativ-teritoriale  
care acţionează pentru satisfacerea nevoilor comunitare legate de 
prestarea serviciului public de transport persoane la nivelul judeţului Olt, 
pentru realizarea atribuţiilor şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei 
publice locale în acest domeniu şi pentru încheierea unui parteneriat 
public-privat în vederea prestării propriu-zise a serviciului public de 
transport persoane. 
-  Actualizarea Planului Local de Ac ţiune pentru Mediu la nivelul 
jude ţului  Olt , pentru activităţile aflate în responsabilitatea Autorităţilor 
publice locale şi a Consiliului Judeţean. 
- Consiliul Judeţean Olt a colaborat cu ARPM4 S-V Oltenia şi APM Olt la 
elaborarea Planului Regional de Gestionare a De şeurilor .   
- Consiliul Judeţean Olt a demarat elaborarea Planului Jude ţean de 
Gestionare a De şeurilor 2008-2013.    
-  Consiliul Judeţean a urmărit dezvoltarea la nivelul judeţului Olt a unui 
Portofoliu de proiecte extins privind protec ţia mediului  şi Serviciile 
Comunitare de Utilit ăţi Publice ; 
-  Consiliul Judeţean Olt şi Agenţia de Protecţia Mediului Olt a desfăşurat o 
campanie de informare a publicului privind colectarea selectiv ă a D.E.E.E 
în conformitate cu prevederile HG 448/19.05.2005 privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice. 
- 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 protecţia mediului şi Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. 
- Consiliul judeţean coordonează întreg procesul în cazul proiectelor de 
investiţii publice ce necesită o abordare judeţeană sau care înglobează 
oraşe şi/sau zone rurale, conformarea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice la nivelul judeţului Olt cu toate angajamentele României incluse în 
planurile de implementare.  
-   Au fost iniţiate procedurile de pregătire a strategiilor proprii, la nivel 
judeţean, pentru serviciile comunitare de utilităţi publice în conformitate cu 
HG 246/2006 toate angajamentele României incluse în planurile de 
implementare pentru acquis-ul comunitar.  
- Monitorizarea implementării proiectelor din cadrul programelor cu 
finanţare externă privind protecţia mediului, rapoarte lunare privind 
investiţiile in domeniul protecţiei mediului la nivelul judeţului Olt, pe care le 
comunică Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, ARPM 4 Sud Vest 
Oltenia şi Organismului Intermediar POS Mediu Craiova; 
Urmărirea elaborării şi implementării Strategilor locale pentru 
accelerarea dezvolt ării serviciilor comunitare de utilit ăţi publice , în 
colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale din oraşe şi comune  
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şi operatorii existenţi privind: a) alimentarea cu apa; b) canalizarea si 
epurarea apelor uzate; c) colectarea, canalizarea si evacuarea apelor 
pluviale; d) salubrizarea localităţilor si managementul deşeurilor solide; e)  
alimentarea cu energie termica in sistem centralizat; f) transportul public 
local; g) iluminatul public. 
 
   S-au rezolvat diverse alte probleme ivite; 
 
   
                            VICEPRESEDINTE 
                               Ioan CIUGULEA 
 
 


