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ROMÂNIA         Consilier județean 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                   GRECU Ion Cătălin 

                                                                                                                         
                                                                                                                         
 

 
                                                           R AP O R T 
 
                   privind activitatea desfășurată în perioada  01.01.2019- 31.12.2019 
                 în „Comisia pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor        
Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de 
Arhitectură” 
 
    Autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea 
activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor 
publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean este compus din consilieri judeţeni care au 
obligaţia să prezinte un raport anual de activitate,ce va fi făcut public prin grija Secretarului 
General al Judeţului în conformitate cu  art.225 alin. (2) din Ordonata de urgentă a 
Guvernului nr.57/2019,completată cu Ordonata de urgentă a Guvernului nr. 63/2019, 
coroborate cu prevederile art.83 alin. (2)  din Regulamentul de Organizare si functiunare a 
Consiliului Judetean Olt, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 137/26.09.2019, 
cu respectarea prevederilor  Legii  nr.544/2001,privind liberul acces la informatiile de interes 
public, cu modificările şi completările ulterioare 
 
În Consiliului Judeţean Olt, consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în plenul Consiliului 
Judeţean, iar între două şedinţe de plen, în cele 6 comisii de specialitate în principalele 
domenii de activitate. 
 Comisia pentru organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură a fost 
constituită în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 100 din 24.06.2016, desfășurându-și 
activitatea în ședințe de lucru şi analiză. 
 Toate materialele prezentate spre analiză comisiei au fost consemnate în registrul de 
procese – verbale, luându-se hotărârile stabilite  după caz: avizare, respingere, aprobare, 
amânare. 
Comisia, în plenul acesteia, a desfăşurat o activitate continuă, menită să contribuie  la 
îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin Consiliului Judeţean Olt. 
 
În anul 2019 au fost analizate si dezbătute cu argumente „pro” si „contra” următoarele  
hotărâri: 
 
- Proiect de hotărâre pentru includerea unui imobil în domeniul public al Județului Olt, 
precum și pentru modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului 
public al Județului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, 
cu modificările și completările ulterioare 
- Proiect de hotărâre cu privire la preluarea în domeniul public al Județului Olt a unui teren 
aparținând domeniului public al comunei Dobroteasa 
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- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în 
administrarea Consiliului Local al comunei Cârlogani, a unei părți din zona drumului județean 
DJ 677 
- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în 
administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului județean 
DJ 703C 
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea  proiectului „Oltul colectează selectiv” şi a 
cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului vizând 
educația şi conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Acordul de Parteneriat nr. 
5207 din 30.05.2017 încheiat între UAT Județul Olt și Episcopia Slatinei și Romanaților 
pentru realizarea proiectului „Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu – 
Centrul Eparhial Social – Cultural” 
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la 
Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Drăgănești – Olt” 
- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 42/29.03.2012 
privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, 
a componenței Secretariatului Comisiei şi a Regulamentului de organizare şi funcționare a 
comisiei 
- Proiect de hotărâre cu privire  la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în 
administrarea Consiliului Local al comunei Corbu, a unei părți din zona drumului județean DJ 
703 
- Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
19/28.02.2019 cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în 
administrarea Consiliului Local al comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului județean 
DJ 703C 
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor  la 
nivelul Județului Olt,  reactualizat pentru anul 2019 
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea  plății cotizației Județului Olt pentru susținerea 
activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2019   
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea  plății cotizației Județului Olt pentru susținerea 
activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de 
Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul”  pe anul 2019 
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt la bugetele 
de venituri şi cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi Biroului 
Regional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria-Călărași, pentru anul 2019 
- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în 
administrarea Consiliului Local al comunei Baldovinești, a unei părți din zona drumului 
județean DJ 643A 
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții „Demolare corp C1 și construire casă de tip familial” în Municipiul  
Caracal, str. Mircea Vodă, nr. 108,  județul Olt 
- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 
213/20.12.2018 cu privire la aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil și 
autorizației de amplasare și/sau de acces  la drumurile județene precum și a tarifelor de 
utilizare a suprafețelor din zona drumurilor județene  pentru  anul 2019 
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- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului de ocupare temporară a forței de 
muncă din rândul șomerilor pentru anul 2019 şi împuternicire Președinte al Consiliului 
Județean Olt 
- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 
148/27.09.2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul 
de investiții ”Reabilitare termică Bloc Central (CorpC1 + Corp C10)” la Spitalul Județean de 
Urgență Slatina 
- Proiect de hotărâre  cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru 
obiectivul Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș” 
- Proiect de hotărâre cu privire la: actualizarea Monografiei economico-militare a Județului 
Olt 
- Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții „Execuție drum acces depozit ecologic Bălteni de la calea ferată la 
intrare în depozit, L=0,780 km” 
- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al 
județului Olt în domeniul public al orașului Balș 
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții „Execuție sector din drumul județean nou DJ644B, km 0+000 – 2+650, 
L=2,650 km și drum acces din DJ644B la stația de transfer deșeuri Balș, L=0,250 km” 
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația „Grupul Local 
Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2019 
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de selecție pentru desemnarea 
membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023 – 
componenta integrală, aprobarea Profilului și a matricei profilului Consiliului de Administrație 
, precum și a profilului și matricei profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul 
de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023 
- Proiect de hotărâre pentru  modificare Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 83/29.05.2014 
cu privire la asocierea Județului Olt cu orașul Corabia și Bursa Română de Mărfuri în 
vederea înființări Societății „Bursa de Cereale Corabia” S.R.L., precum și pentru modificarea 
contractului de comodat încheiat între UAT Județul Olt prin Consiliul Județean Olt și 
Societatea „Bursa de Cereale Corabia” S.R.L. 
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții „Centrul de Îngrijire și Asistență Fălcoiu” 
- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui teren situat în municipiul Slatina, strada 
Toamnei, nr. 11,  județul Olt, din domeniul public al Județului Olt în domeniul privat al 
Județului Olt și transmiterea acestuia, fără plată, în proprietatea Episcopiei Slatinei și 
Romanaților 
- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui teren situat în municipiul Slatina, strada 
Plevnei, nr. 6,  județul Olt, din domeniul public al Județului Olt în domeniul privat al Județului 
Olt și transmiterea acestuia, fără plată, în proprietatea Episcopiei Slatinei și Romanaților 
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cererii Consiliului Local al municipiului Slatina 
privind solicitarea de transmitere din domeniul public al Județului Olt și din administrarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în domeniul public al 
Municipiului Slatina, a unor părți de imobil 
- Proiect de hotărâre cu privire la: stabilire indemnizație lunară de care beneficiază consilierii 
județeni pentru participarea la ședințele Consiliului Județean Olt și ale comisiilor de 
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specialitate ale acestuia, precum și cu privire la modificarea art. 108 din Regulamentul de 
organizare și funcționare a Consiliului Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 54/24.03.2016 
- Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității unor hotărâri ale Consiliului Județean Olt 
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a 
Consiliului Județean Olt 
- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 151 din 
29.11.2012 cu privire la: aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii 
regulate în trafic județean pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013-30.06.2019, cu 
modificările și completările ulterioare 
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții „Construire subunitate de intervenție în situații de urgență și substație 
de ambulanță în comuna Dobroteasa” strada Principală, nr. 39, comuna Dobroteasa, județul 
Olt 
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate - revizuit 2019 și a 
indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Olt” 
- Proiect de hotărâre cu privire la: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a limitelor 
pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
şi pentru sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale,  pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau 
de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de 
dezvoltare locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare 
locală pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023 
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare, Reabilitare şi Recompartimentare Bloc Medicală“ - SJU 
Slatina, cu principalii indicatori tehnico-economici revizuiți 
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil 
(apartament-birouri) aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului 
Județean Olt 
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții ”Demolare corpuri C1 și C2 și construire Casă de tip familial” în 
municipiul Caracal, str. Mircea Vodă, nr. 82, județul Olt 
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru 
obiectivul Școala Profesională Specială Balș” 
- Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrarea Muzeului Județean Olt a unui spațiu 
aparținând domeniului public al Județului Olt 
- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în 
administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părți din zona drumului 
județean DJ 657 
- Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 18 din 
28.01.2016 cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Slatina și din 
administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina, în domeniul public al Județului Olt și în 
administrarea Muzeului Județean Olt, a imobilului „Casa Muzeu Gunka și Spiru Vergulescu” 
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- Proiect de hotărâre cu privire la: constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării 
masurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările 
informale și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia 
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico–economice pentru 
obiectivul de investiții „Refacere drum județean DJ 657B, km 14+101, localitatea Colonești, 
satul Vlaici” 
- Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi 
autorizației de amplasare şi/sau de acces la drumurile județene, precum şi a tarifelor de 
utilizare a suprafețelor din zona drumurilor  județene  pentru  anul 2020 
- Proiect de hotărâre cu privire la:  stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile  
pentru  spațiile din fondul locativ  cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în domeniul 
public sau privat al județului, precum și cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de 
conferințe a Consiliului Județean Olt, pentru anul 2020 
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico–economice pentru 
obiectivul de investiții „Modernizarea sectorului de drum județean DJ 643, km 14+092 – 
14+562, L = 470 m, comuna Voineasa” 
- Proiect de hotărâre cu privire la:  APROBARE  TAXE pentru anul 2020 
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico–economice pentru 
obiectivul de investiții „Refacere drum județean DJ 657B, km 2+850, localitatea Bărăști, satul 
Mereni” 
În perioada 01.01.2019-31.12.2019 s-au analizat  un număr de  441 documentaţii de 
urbanism din care: 371 documentații pentru emiterea certificatelor de urbanism, 127  
documentaţii pentru emiterea autorizațiilor de construire, 9 documentații pentru emiterea 
autorizațiilor de desființare, 28 documentaţii pentru prelungirea certificatelor de urbanism, 22 
prelungire autorizaţii de construire. Materialele prezentate spre analiză acestei comisii au 
fost consemnate în Registrul de procese verbale. 
 În perioada analizată am desfăşurat o activitate în conformitate cu Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean şi cu respectarea prevederilor legale in 
vigoare. 
                      

 
 
 

 

       Consilier 
           GRECU Ion Cătălin 

      
 


