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                          RAPORT  DE  ACTIVITATE 

 
ACTIVITATEA  DESFASURATA  IN  PERIOADA 

01.01.2010 - 31.12.2010 în  calitate  de 
Vicepre şedinte  al   Consiliului    Jude ţean  Olt 

 
 

În baza organigramei aprobate de Consiliul Judeţean Olt şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, am in subordine activitatea urmatoarelor servicii si 
compartimente: 

 
I. Serviciul Tehnic, Investi ţii  
În  ceea ce priveşte activitatea  de administrare a drumurilor  şi în 

domeniul  investiţiilor, în perioada 01.01.2010 – 31.12.2010, am  asigurat  
îndeplinirea  atribuţiilor privind   realizarea  tuturor lucrărilor  de întreţinere 
şi reparaţii ale drumurilor judeţene sau comunale, după caz, şi investiţiilor  
cuprinse în  programele anuale aprobate după cum urmează : 
  

Din  bugetul propriu  al Consiliului Judetean Olt   şi din TVA   au fost 
realizate lucrări în valoare de  12.923.752,02  lei constând în : 
-asigurarea verificării tehnice a lucrărilor  prin diriginţi  de şantier autorizaţi, 
în valoare de 15.000 lei;  
- proiectarea lucrărilor la DJ în valoare de 72.720 lei; 
- recensămint trafic rutier în valoare de 72.598 lei; 
- întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice pe 25 drumuri judeţene  în valoare de  
1.398.846,95 lei (plombe); 
- întreţinere drumuri pietruite pe 23  DJ- în valoare de 221.327,02 lei; 
- întreţinerea îmbrăcăminţilor cu lianţi hidraulici pe DJ 643  în valoare de 
8.853,76 lei; 
- lucrări  de siguranţa circulaţiei  pe drumuri judeţene(întreţinere borne km, 
aprovizionare şi montare indicatoare rutiere, marcaje rutiere ) - în valoare 
de 2.677.332,46 lei; 
- întreţinere pe timp de iarnă a tuturor celor 40  de drumuri judeţene în 
valoare de  2.904.776,63 lei; 
- covoare bituminoase pe 16 drumuri judeţene în valoare  de  3.403.542,84 
lei; 
- covoare bituminoase duble pe DJ 657D în valoare de  76.942,59 lei; 
- îmbrăcăminţi  bituminoase uşoare pe 4 DJ, în valoare de 1.836.336,25 lei;  
- ranforsări cu lianţi hidraulici pe DJ 546E în valoare de  166.402,52 lei; 
- combaterea omidei păroase în valoare de 69.073 lei;  
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 Recepţia lucrărilor executate, s-a făcut cu respectarea prevederilor HG 
273/14.06.1994, cu modificările şi completările 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. 
164 din 22.12.2009.  
În perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2010 au fost eliberate un număr de 
105 acorduri prealabile pentru amplasarea în zona drumurilor judeţene a 
unor construcţii sau instalaţii, taxele încasate fiind de 14.026 lei . 
 
          În cursul anului  2010 am fost iniţiatorul  a 19 Proiecte de Hotărări ale 
Consiliului Judeţean Olt, de încadrare a unor drumuri locale în categoria 
drumurilor  comunale, proiecte care au fost aprobate de  Consiliul  
Judeţean Olt . 

                                                
II. Serviciul Administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi Transport Jude ţean 
 

În perioada 01.01.2010 – 31.12.2010, 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. 15/28.01.2010  cu privire la 
schimbare sediu pentru „Şcoala Populară de Arte şi Meserii”;  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr.  16/28.01.2010 cu privire la 
:trecerea unor spaţii 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 pentru Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Olt; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 17/28.01.2010  cu privire la 
darea în folosinţă gratuită către Episcopia Slatinei şi Romanaţilor, a unui 
teren din domeniul privat al judeţului Olt şi din administrarea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt;  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 21/25.02.2010  cu privire la dare 
în folosinţă gratuită a unor imobile aflate în proprietatea publică a judeţului 
Olt; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 45/25.03.2010 cu privire la 
darea în folosinţă gratuită a unor  spaţii din domeniul public al judeţului;  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr.  46/25.03.2010 cu privire 
la:aprobarea vânzării unui teren din domeniul privat al judeţului Olt, fără 
licitaţie publică; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 47/25.03.2010 cu privire la 
aprobare închiriere prin licitaţie publică, a unor spaţii  din domeniul public al 
judeţului Olt; 
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- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 69/23.04.2010  cu privire la dare 
în administrare Centrului Militar Judeţean Olt, a unor imobile din domeniul 
public al judeţului Olt;  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 70/23.04.2010  cu privire 
la:aprobare închiriere prin licitaţie publică, a unui spaţiu  din domeniul public 
al judeţului Olt;        
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 71/23.04.2010 cu privire la dare 
în administrare Serviciului Judeţean de Pază Olt, a unor imobile din 
domeniul public al judeţului Olt;  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 77/23.04.2010 cu privire la 
trecerea unor imobile din domeniul public al judeţului Olt, în domeniul privat 
al judeţului Olt şi transmiterea acestora fără plată, în proprietatea 
Aşezământului Mănăstirea „Buna Vestire” Grădinari, judeţul Olt;  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 81/27.05.2010 cu privire la 
trecerea unui teren din domeniul public, în domeniul privat al judeţului Olt, 
aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt şi darea acestuia în folosinţă gratuită către Episcopia Slatinei 
şi Romanaţilor; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 82/27.05.2010 cu privire la 
constituire comisie pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea 
declarării utilităţii publice a unei lucrări de interes local în oraşul Scorniceşti, 
judeţul Olt; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 83/27.05.2010 pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 46/25.03.2010 cu privire 
la aprobarea vânzării unui teren din domeniul privat al judeţului Olt, fără 
licitaţie publică; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la 
darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, a unor imobile din domeniul public 
al judeţului Olt;  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 96/29.07.2010 pentru 
completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 77/23.04.2010 
cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public al judeţului Olt, în 
domeniul privat al judeţului Olt şi transmiterea acestora fără plată, în 
proprietatea Aşezământului Mănăstirea „Buna Vestire” Grădinari, judeţul 
Olt; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 116/24.08.2010 cu privire la 
trecerea unei construcţii din domeniul public în domeniul privat al judeţului 
Olt, aflată în administrarea Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt, în 
vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării acesteia; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 138/28.10.2010 cu privire la 
aprobarea trecerii unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat 
al judeţului Olt, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora;  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 143/28.10.2010 cu privire la 
aprobarea vânzării prin licitaţie publică, a unor imobile aflate în domeniul 
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privat al judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt.  
 

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 întocmirea  documentaţiilor, Note de fundamentare, 
Proiecte de Hotărâri de Guvern şi adrese de înaintare, ce au fost transmise 
către Ministerul  Administraţiei şi Internelor, privind :  

 a) modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public pentru  Municipiul Slatina şi oraşele Drăgăneşti –Olt,   
Piatra –Olt ;  

 b) modificarea şi înlocuirea anexei nr.  89 – Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al comunei Tufeni;   

 c)  transmiterea unui imobil şi a terenului aferent din domeniul public al 
statului şi din administrarea   Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor 
Funciare  în domeniul public al comunei Găvăneşti şi în administrarea 
Consiliului Local al comunei Găvăneşti, judeţul Olt. 

Documentaţiile de la  oraşele Drăgăneşti-Olt, Piatra -Olt  şi comuna 
Tufeni au stat la baza emiterii Hotărârii de Guvern nr. 396 /2010 privind 
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1355/2001. 

- În această perioadă am avizat pentru localităţile din judeţul Olt un 
număr de  87 adeverinţe  privind modificarea şi completarea Inventarul 
domeniului public al  localităţilor din judeţul Olt ce le-au fost necesare 
pentru susţinerea  şi realizarea unor investiţii în cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală, Măsura 322 şi  Programului Naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi. 

- Am avizat  trei circulare ce au fost transmise către 104  comune  cu 
privire la modificarea , completarea  Inventarelor bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunelor şi aplicarea  prevederilor  Ordinului 
3471/2008 privind Normele metodologice privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice . 

- Am avizat centralizarea  unui număr de 78 Anexe privind ,,Însuşirea  
inventarului  bunurilor care aparţin domeniului public al  comunelor din 
judeţul Olt . 

Având în vedere că în luna august 2010 toate comunele din judeţul 
Olt  au aprobat hotărâri de consiliu privind denumirea străzilor din 
intravilanul localităţilor precum şi hotărâri prin care au aprobat 
Nomenclatoarele stradale, a fost  necesar ca fiecare localitate   să îşi 
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însuşească  Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public  cu aceste 
modificări. 

 - După această acţiune am avizat centralizarea  şi întocmirea 
documentaţiilor, Note de fundamentare pentru modificarea, completarea 
şi atestarea la Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
judeţului Olt, la Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001,  la  un număr  de 
27de comune şi anume:   

1. Anexa nr.10 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public  
comunei Băbiciu; 

2. Anexa nr. 13 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public  
comunei Bobiceşti; 

3. Anexa nr. 14 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public  
comunei Bobiceşti; 

5. Anexa nr. 18 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al  oraşului  Cezieni; 

6. Anexa nr. 24 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al comunei  Crîmpoia; 

7. Anexa nr. 30 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al comunei  Dobrosloveni; 

8. Anexa nr. 33 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al comunei  Drăghiceni; 

9. Anexa nr.36  - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al comunei  Fărcaşele; 

10. Anexa nr. 39 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al comunei  Gîrcov; 

11. Anexa nr.54  - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al comunei  Nicolae Titulescu; 

12. Anexa nr. 58 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al comunei  Optaşi Măgura ; 

13. Anexa nr. 62  - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al comunei  Pîrşcoveni; 

14. Anexa nr.100  - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al comunei Voineasa. 

 
                 Serviciul  de  urbanism si amenajarea teritoriului  
 
    In perioada ianuarie-decembrie 2010, am avizat documentatiile si 
rapoartele in vederea emiterii Dispozitiilor Presedintelui pentru eliberarea a:            
         -  211 certificate de urbanism 
         -  51 autoriza ţii de construire   
         - 104 avize ale arhitectului sef(avize de specialitate) in vederea 
eliberarii certificatelor si autorizatiilor din raza de competenta a primariilor 
din judet; 
♦    Am asigurat, prin funcționarii publici, asisten ţă tehnic ă de 

specialitate  instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Olt, 
unităţilor administrativ - teritoriale din judeţ  şi tuturor persoanelor fizice 
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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 care le au in reactualizare cu mentiunea ca ,desi am 
solicitat necesarul de alocatii de la bugetul de stat in vederea 
realizarii/reactualizarii PUG-urilor, in anul 2010 nu s-au alocat judetului 
Olt fonduri de la bugetul de stat; 

♦ De asemenea, în aceasta perioada, în domeniul   urbanismului şi 
amenajării teritoriului s-a urmărit   respectarea prevederilor Legii 
nr.50/1991 , republicată şi modificată  şi a Legii 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul ,cu modificarie 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. 

♦ S-a verificat şi urmărit modul de încasare a taxelor  legale privind 
eliberarea autorizaţiilor de construire şi desfiinţare (36 la numar) 
actualizarea acestora şi trimiterea adreselor către beneficiarii de autorizaţii 
care nu au regularizat taxa de autorizare în termenul de valabilitate al 
acesteia. 
♦   S-au întocmit un nr.de 27 răspunsuri la scrisori şi sesiz ări  ale 

cetăţenilor, 
♦ S-au arhivat documentatiile  depuse pentru obtinerea 

CU,AC/AD,eliberate in anul 2008; 
♦ S-a transmis lunar ACC (situatia autorizatiilor de construire de locuinte 

emise de primarii) la Statistica ;  
♦ S-a căutat în arhivă și s-a întocmit răspuns pentru un nr. de 15            

  cetățeni care au solicitat  documente referitoare la LEGEA nr. 10/ 2001 
privind regimul juridic al unor imobile  preluate in mod abuziv in perioada 
6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;          

♦  Am urmărit  întocmirea caietului de sarcini și  organizarea licitației pentru 
execuția lucrării -PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDE ȚEAN 
OLT- al carei contract s-a incheiat la valoarea de  477 000   lei fără TVA; 

♦ Pentru toate documentațiile depuse la Consiliul Județean Olt la serviciul 
de urbanism , în anul 2009 s-a încasat la buget suma de 135 000  lei. 

♦ am asigurat - conf.legii – buna functionare a  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 22 Planuri  
Urbanistice Zonale ( la comune și la municipiu Slatina) s-a intocmit 
avizul unic in vederea emiterii acestuia; 

♦ am urmărit și avizat proiectele de hotarari  ale Consiliului Judetean si 
dispozitii ale Presedintelui  pentru reglementarea activitatilor date in 
competența serviciului; 
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♦ am urmărit dacă se asigură caracterul public , prin afișarea lunara cat și 
electronic, al listelor cuprinzând certificatele de urbanism și autorizațiile 
de construire/desființare  emise; 
 
 

           COMPARTIMENT DISCIPLINA IN CONSTRUCTII 
 
 
    Compartimentul de disciplină în construcții este subordonat Arhitectului 
șef și are ca obiectiv asigurarea respectării legisilației referitoare la 
autorizarea și executarea lucrărilor de construire. 
  Am urmărit  modul cum se verifică  : 

♦  existența autorizațiilor de construire(prin sondaj); 
♦ respecatrea  termenelor de valabilitate acordate prin autorizația de 

construire; 
♦ regularizarea taxelor de autorizație; 
♦  soluționarea  sesizărilor  cetățenilor; 
♦ s-a ținut permanent legătura cu Inspectoratul în Construcții în 

vederea rezolvării problemelor sesizate pe linie de disciplina în 
construcții; 

♦ am  îndeplinit și alte atribuții  încredințate de Președinte;   
 
            Serviciul Unitatea de Implementare a Pr oiectelor  
 

 

 În anul 2010 am avizat următoarele hotărâri privind proiectele de 
Protecţia Mediului: 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt  nr.42/25.03.2010 - cu privire la: 
aprobarea plăţ ii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul” pe anul 2010. 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr. 43/25.03.2010 - cu privire la: 
aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2010. 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.44/25.03.2010 - cu privire la: 
organizarea şi funcţionarea Unităţii de Implementare a proiectului - „Sistem 
integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt” – UIP 1. 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr. 65/23.04.2010 cu privire la: 
aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Consiliul Judetean Olt şi 
Consiliile locale ale comunelor Traian, Grojdibodu, Drăghiceni, Giuvărăşti, 
Mărunţei, Stoicăneşti şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-
ECO”, in vederea promovării 
proiectelor de tip „Responsabilitate Socială Corporativă în Domeniul 
Protecţiei Mediului Înconjurător pentru Dezvoltarea Comunităţilor Locale” 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.66/23.04.2010  – cu privire la: 
Aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Consiliul Judetean Olt şi 
Consiliul local al oraşului Drăgăneşti-Olt in vederea promovării proiectelor 
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de tip „Responsabilitate Socială Corporativă în Domeniul Protecţiei 
Mediului Înconjurător pentru Dezvoltarea Comunităţilor Locale” 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.  67/23.04.2010  -privind 
aprobarea: 
"Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor - judeţul Olt 2010". 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.68/23.04.2010   - privind 
aprobarea: 
"Planului Local de Acţiune pentru Mediu (revizuit 2010) judeţul Olt" 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.93/29.07.2010 cu privire la 
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.49/ 
24.04.2009 privind aprobarea transmiterii unei suprafeţe de 30 ha teren din 
domeniul public al comunei Bălteni şi din administrarea Consiliului local al 
Comunei Bălteni, judeţul Olt în administrarea Consiliului Judeţean Olt. 
 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.94/29.07.2010 – cu privire la: 
aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Consiliul Judetean Olt şi 
Asociaţia ECOAssist, Instituţia Prefectului judeţul Olt, Asociaţia de tineret 
ECOTIM din cadrul Colegiului Naţional Ion Minulescu, Agenţia pentru 
Protecţia Mediului, Comisariatul Olt al Gărzii Naţionale de Mediu, 
Inspectoratul Judeţean Şcolar Olt, Primăria municipiului Slatina, Direcţia 
Judeţeană de Tineret, Direcţia Silvică Olt. 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr. 142/28.10.2010   – privind 
aprobarea primirii de noi membri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Oltul”, respectiv comunele Vultureşti, Poboru, Bărăşti, 
Coteana, Leleasca şi Curtişoara. 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.174/ 25.11.2010  – cu privire 
la preluarea unor suprafeţe de teren aflate în domeniul public al municipiilor 
Slatina şi Caracal şi al oraşelor Balş, Scorniceşti, Corabia, Drăgăneşti- Olt 
şi în administrarea Consiliilor locale ale municipiilor Slatina şi Caracal şi al 
oraşelor Balş, Scorniceşti, Corabia, Drăgăneşti- Olt, în administrarea 
Consiliului Judeţean Olt. 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr. 173/25.11.2010  pentru 
modificarea si completarea HCJ Olt nr.133/2009 cu privire la aprobarea 
transmiterii unor suprafete de teren apartinând domeniului unor suprafete 
de teren apartinând domeniului public al municipiului caracal si al oraselor 
Corabia, Balş şi Scorniceşti şi aflate în administrarea consiliilor locale ale 
municipiului Caracal şi ale oraşelor Corabia, Balş şi Scorniceşti, în 
administrarea Consiliului Judeţean Olt. 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.190/23.12.2010  cu privire la 
modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de dezvoltare 
Intercomunitară « OLT-ECO ». 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.188/23.12.2010  cu privire la 
aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului 
« Conservarea biodiversitatii în judetul Olt ». 
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       In anul 2010 in cadrul proiectelor de Protecţia Mediului au fost 
parcurse următoarele etape:    
� “Sistem integrat de management al de şeurilor solide în jude ţul 
Olt”. 
-  Am avizat toată documentația pentru proiectul finanţat prin Programul 
Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) din Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR). Prin intermediul acestui proiect se 
realizează următoarele obiective : 
- Investitiile, în valoare de 35 de milioane de Euro, au în vedere 
construcţia unui depozit  regional  de deşeuri, o statie de sortare şi o staţie 
de tratare levigat in comuna Balteni, 4 staţii de transfer în localităţile 
Scorniceşti, Balş, Caracal şi Corabia, construirea de puncte de colectare 
selectivă în toate localităţile judeţului. 
-  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. 
Consiliul Judeţean Olt prin Unitatea de Implementare a Proiectelor a 
îndeplinit obligaţiile beneficiarului în toate etapele proiectului;  
- Am urmărit modul cum s-au desfășurat, în condiţii optime,  relaţiile de 

colaborare între toţi factorii implicaţi în derularea proiectului: consultant, 
proiectant, Autoritatea de Management – Program Operaţional Sectorial 
Mediu, Organismul Intermediar Craiova - POS Mediu, Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară "OLT-ECO";  

- Am urmărit  pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentelor suport 
aferente acesteia, inclusiv în parcurgerea etapelor procedurale specifice 
pentru obţinerea Acordului de mediu;  

- în colaborare cu autorităţile publice locale din judeţ au fost obţinute toate 
documentele care certificǎ deţinerea titlului asupra terenurilor ce vor fi 
ocupate de lucrǎri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii;  

- am urmarit modul cum au fost elaborate documentele statutare ale 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “OLT-ECO” şi au fost operate 
modificările convenite de membrii asociaţi;  
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- s-a menţinut relaţia cu consiliile locale asociate în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “OLT-ECO” şi a gestionat orice problemă 
apărută în legătură cu desfăşurarea proiectului;  

- s-au elaborat împreună cu consultanţii documentele specifice pentru 
achiziţiile de servicii şi lucrări, în conformitate cu legislaţia naţională 
privind achiziţiile publice;  

- sa-u întocmit şi transmis rapoartele de progres ale proiectului către 
Organismul Intermediar şi Autoritatea de Management POS Mediu;  

�  „Modernizarea infrastructurii de apa/apa uzata în j ude ţul Olt”  � 
- 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.  
- Peste 100.000 de locuitori vor beneficia de aceste investitii.  
Lucrarile de investitii se vor realiza în perioada 2008-2013.  
În cadrul acestui proiect care se derulează prin intermediul SC “Compania 
de Apă Olt” SA unde Consiliul Judeţean Olt este acţionar alături de oraşele 
Slatina, Scornicesti, Draganesti-Olt, Piatra-Olt si Potcoava au fost încheiate 
un număr de 13 contracte în valoare de 198.794.865,76 Lei, din care 4 de 
servicii, 7 lucrări şi 2 de furnizare. 
� „Controlul Integrat al Polu ării cu Nutrien ţi”. 
- Acest proiect va fi implementat în localităţile Traian şi Fărcaşele din 
judeţul Olt iar până în prezent au fost elaborate studiile de prefezabilitate 
care au fost aprobate de Ministerul Mediului şi Pădurilor, în prezent se 
elaborează Studiile de Fezabilitate. 
- Proiectele a căror valoare se ridică la 3.100.720 lei, sunt finanţate din 
împrumutul primit de la Banca Internationala pentru Reconstructie si 
Dezvoltare, din asistenta financiara nerambursabila de la Facilitatea 
Globala de Mediu şi vor fi cofinantate de Consiliul Judeţean Olt şi Consiliile 
Locale Traian şi Fărcaşele şi 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 fâşii tampon de vegetaţie si reabilitarea unor suprafeţe de 
pasuni comunale;  
- promovarea adoptării de către fermieri a metodelor de buna practica in 
managementul nutrienţilor prevăzute in Codul de buna practica agricola;   
� „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. 
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-  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.  
� În anul 2010 aurmărit  elaborarea, în colaborare cu Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Olt, Planului Jude ţean de Gestionare a De şeurilor ; 
� Consiliul Judetean Olt a actualizat în colaborare cu Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Olt - Planul Local de Ac ţiune pentru Mediu ; 
� Consiliul Judetean Olt a participat la organizarea la nivelul judeţului 
Olt al proiectului naţional „Let’s do it Romania” – Curatenie in toata tara 
intr-o singura zi.  
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