
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT                                               APROB 
ARHITECT ȘEF                                                              PREȘEDINTE 
NR.                                                                               Paul STĂNESCU 
 
 
 
 
                        RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII  
                                             PUBLICULUI  
 
 
 
  ELABORAREA PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI     
JUDEȚEAN OLT (FAZA  I, II, III  ȘI  IV) 
 
 
- PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDE ȚEAN OLT 
-BENEFICIAR: CONSILIUL JUDE ȚEAN OLT 
-PROIECTANT:ASOCIAREA  INTRE INCD URBAN INCERC , 
UNIVERSITATEA ION MINCU SI SC HALCROW ROMÂNIA SRL 
 
A. Detalii  privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru 

a informa și consulta publicul   
1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cet ățenii au fost 

invita ți să dezbat ă propunerea solicitantului: 
• Anun ț privind informarea și consultarea publicului în 

etapa elabor ării propunerilor PATJ ,afi șat pe adresa 
www.cjolt.ro  începând cu data de 27.02.2012; 

• Afi șare anun ț 
-la avizierul Consiliului Jude țean Olt; 

• Publicare anun ț în presa local ă  în data de 27.01.2012, 
30.01.2012 și 17.02.2012; 

• Documenta ția disponibil ă la Consilil Jude țean Olt, 
serviciul de urbanism și amenajarea teritoriului; 

 
     În data de 20.02.2012  a fost organizat ă dezbaterea public ă la 
care au fost invita ți reprezentan ți ai tuturor unita ților adm.teritoriale 
ale jude țului ,  reprezenta ți ai celor  patru Consilii Jude țene vecine 
cu  jude țul Olt,proiectantul lucr ării și reprez.ai unor institu ții.  
   Documenta ția disponibil ă la C.J.Olt nu a fost consultat ă de nici o 
persoan ă fizic ă sau juridic ă.La dezbatere a participat un nr. de 53 de 
persoane(primari de comune,reprezentan ți ai consiliilor jude țene 
vecine,reprezentanti de institu ții,proiectantul lucr ării). 



 
B. Observa ții  exprimate de public 

1. Nu a fost cazul 
Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu  

Regulamentul local  al Consiliului Jude țean Olt, privind implicarea 
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și 
amenajare a teritoriului (conform HCJ nr.57/21.04.2 011) și dup ă 
publicarea lui se trece la urm ătoarea etap ă , cea de avizare. 
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