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R O M A N I A 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT   
                                                                Consilier judeţean 
                                                               Nicolae  Vasile 
 
                                                                   
                                  R A P O R T  
       cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 
                    
                       01.01.2010- 31 XII.2010 

 
        
        În conformitate cu dispoziţiile Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
consilierii jude ţeni au obligaţia să prezinte un raport anual de 
activitate, care va fi făcut public prin grija Secretarului judeţului. 
Consilierii jude ţeni ce compun actualul Consiliu Judeţean Olt au fost 
împărţiţi, potrivit propriilor opţiuni, în 6 comisii de specialitate în 
principalele domenii de activitate prin adoptarea  Hotărârii nr.70 din 
10 iulie 2008 . 
           În  calitate de consilier judeţean am activat în Comisia pentru  
organizarea  si dezvoltarea urbanistica, realizarea  lucrarilor 
publice , ecologie si protectia mediului ,conservar ea  
monumentelor istorice si de arhitectura, denumită pe scurt Comisia 
pentru Urbanism. 
            În perioada 01.01.2010  - 31.12.2010 s-au analizat în 33 de 
întruniri un număr de 304 documentaţii din care : 215 documentaţii 
pentru emiterea certificatelor de urbanism, 54  documentaţii pentru 
emiterea autorizaţiilor de construire, 3 documentaţii pentru emiterea 
autorizaţiilor de desfiinţare, 21 documentaţii pentru prelungirea 
certificatelor de urbanism, 9 prelungire autorizaţii de construire şi 2 
prelungire autorizaţie desfiinţare. 
 Din totalul documentaţiilor prezentate a fost respinsă o  
documentaţie pentru emiterea certificatului  de urbanism. 
 Restul documentaţiilor analizate de către comisie au fost aprobate 
şi se regăsesc în Rapoartele întocmite de comisie, la fiecare şedinţă. 
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 Comisia a mai analizat următoarele documentaţii de urbanism 
sau alte asemenea aparţinând Serviciului Urbanism hotărând în 
consecinţă: 

- aprobarea proiectului pentru ” Reabilitarea infrastructurii portuare 
de utilitate publică pentru accesul turiştilor pe Dunăre în zona Cap 
amonte port Corabia„conform Programului Operaţional Regional 
207-2013 respectiv Axa prioritară 5; 

- aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul  „Reabilitarea 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii pentru 
căminul de bătrâni Balş”, conform Programului Operaţional 
Regional 207-2013 respectiv Axa prioritară 3 ; 

- propunere de încadrare a unor drumuri locale în drumuri 
comunale ; 

- modificarea şi aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul 
”Reabilitare Centrul de îngrijire şi asistenţă Şopârliţa„ 

- proiect privind organizarea şi funcţionarea U.P.I a proiectului 
„Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt”; 

- reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 
urbanism; 

- Actualizarea unor tarife de utilizare a suprafeţelor din zona 
drumurilor judeţene; 

- constituirea comisiilor în vederea declarării utilităţii publice a unor 
lucrări în judeţul Olt; 

- acorduri de parteneriat între C.J.Olt şi Consilii locale în domeniul 
protecţiei mediului înconjurător; 

- trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al 
C.J.Olt; 

- avizarea proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei, 
numărului de personal, statul de funcţii, numărul total de funcţii 
publice din cadrul C.J.Olt;  
-avizarea proiectelor de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiilor tehnice la obiective de investiţii 

In calitate de consilier judeţean am participat la un număr 
de       şedin ţe ordinare în plenul Consiliului Judeţean Olt, , unde au 
fost adoptate      hotărâri după ce au fost 
analizate şi dezbătute cu argumente „pro” şi „contra”. 
Proiectele de hotărâri susmenţionate ca problematică, s-au 
avizat în urma aprofundării documentelor care au stat la baza 
redactării acestora şi respectându-se dispoziţiile legale în vigoare 
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pentru fiecare caz în parte. 
În perioada analizată m-am deplasat în localităţile care mi -au 
fost repartizate, unde am participat la discuţii cu primarii, 
viceprimarii şi consilierii locali atât pe probleme politice cât şi 
administrative menite să îmbunătăţească activitatea acestor localităţi 
în diferite domenii. 
Am îndeplinit şi alte sarcini date de conducerea Consiliului 
Judeţean şi de partidul pe a cărui listă am candidat şi am fost ales 
consilier judeţean. 
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 JUDEŢEAN 
Nicolae Vasile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


