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RAPORTUL DE ACTIVITATE AL  
VICEPREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

PENTRU ANUL 2019 
PERIOADA : 01 IANUARIE – 31 DECEMBRIE 

 
 

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

I. Direcţia Tehnică şi Investiţii 
 
1. Serviciul Tehnic, Investiţii 

 
  Am asigurat îndeplinirea atribuţiilor privind realizarea tuturor lucrărilor de întreţinere şi 

reparaţii ale drumurilor judeţene şi a investiţiilor cuprinse în programele anuale aprobate, 
după cum urmează: 

A. Din bugetul propriu al Consiliului Județean Olt și din TVA, au fost încheiate un număr de 18 

contracte de lucrări și servicii  în valoare  de 36.354.820,77 lei. Din suma de 36.354.820,77 

lei a fost decontată suma de 26.218.823,64 lei. Din contracte încheiate anterior s-au 

făcut decontări în anul 2019 în sumă de 10.947.071,17 lei. 

B. În cadrul Programului National de Dezvoltare Locală, subprogramul „Infrastructură la nivel 

județean” finanțat conform O.U.G. nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare, s-au 

făcut decontări din contractele încheiate anterior pe PNDL1, PNDL2, în sumă de 

18.917.994,22 lei. 

Pe drumurile județene aflate in administrarea Consiliului Județean Olt în anul 2019 
au fost executate un număr de 47,448 km de covoare asfaltice și 33,118 km de 
modernizări. 

A. În domeniul investiţiilor şi lucrărilor publice din programul propriu au fost realizate 
următoarele lucrări:  

1. Realizare sediu de ambulanță în municipiul Caracal în valoare de 1.120.799,40 lei cu 
TVA, obiectiv  început în septembrie  2019  și finalizat în 2020; 

     2. Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la obiectivul  Centrul de 
Terapie Ocupațională Drăgănești în valoare de 311.923,00 lei cu TVA, obiectiv finalizat; 

     3. Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul  Centrul 
Școlar pentru Educație Incluzivă Balș, în valoare de 83.315,50 lei cu TVA, obiectiv în 
continuare  în anul 2020; 

 4. Reamenajare sală club la Centrul Militar Județean Olt, în valoare de 142.407,61 lei cu 
TVA, obiectiv finalizat; 

 5. Lucrări de ignifugare la acoperișul sediului Consiliu Județean Olt în valoare de  
60.936,70 lei cu TVA; 
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     6. Înlocuire învelitoare și reparații acoperiș la Sala de ședințe a Consiliului Județean Olt,  în 
valoare de 84.358,62 lei cu TVA; 

     7. Lucrări de renovare Apartament birouri, str. Arinului, nr. 4, bl. 9, mun. Slatina, în valoare 
de 51.494,4 lei cu TVA; 
8. Proiectare, faza S.F. pentru obiectivul - Construire subunitate de intervenție în situații  de 
urgență și substație de ambulanță în comuna Dobroteasa în valoare de 120.000,00 lei; 
9. Proiectare, faza P.T. pentru obiectivul Reabilitarea clădirii Policlinica veche Slatina în 
valoare de 96.176,00 lei.  

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. 

Am avizat rapoartele pentru un număr de 11 Proiecte de hotărâri privind aprobarea 
documentațiilor tehnico-economice la unele obiective de investitii, aprobate în şedinţe ale 
Consiliului Judeţean şi care au devenit Hotărâri, după cum urmează:  
1. Hotărârea nr. 32/28.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice la 
obiectivul „Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la Centrul de 
Integrare prin Terapie Ocupațională Drăgănești-Olt”; 
2. Hotărârea nr. 88/27.06.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice la 
obiectivul „Lucrări în vederea obținerii  autorizației de securitate la incendiu pentru 
obiectivul Centrul Școlar  pentru Educație Incluzivă Balș”; 
3. Hotărârea nr. 100/27.06.2019 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”; 
4. Hotărârea nr. 105/27.06.2019 cu privire la aprobarea documentației tehnico – economice 
pentru obiectivul de investiții „Execuție sector din drumul județean nou DJ 644B, km 0+000-
2+650, L=2,650 km și drum acces din DJ 644B la stația de transfer deșeuri Balș, L=0,250 
km”; 
5. Hotărârea nr. 150/26.09.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice la  
obiectivul „Construire subunitate de intervenție în situații de urgență și substație de 
ambulanță în comuna Dobroteasa”, strada Principală, nr. 39, comuna Dobroteasa, județul 
Olt”; 
6. Hotărârea nr. 164/24.10.2019, privind aprobarea documentației tehnico-economice la  
obiectivul „Modernizare, Reabilitare și Recompartimentare Bloc Medicală” – S.J.U. Slatina”; 
7. Hotărârea nr. 175/24.10.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice la  
obiectivul „Demolare corpuri C1 și C2  și  construire  Casă  de  tip  familial  în municipiul  
Caracal, str. Mircea  Vodă, nr. 82, județul  Olt”;  
8. Hotărârea nr. 180/28.11.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice la  
obiectivul „Lucrări în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul  
Școala Profesională Specială  Balș”; 
9. Hotărârea nr. 199/19.12.2019 cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice 
pentru obiectivul de investiții „Refacere drum județean DJ 657B, km 14+101, localitatea 
Colonești, satul Vlaici”; 
10. Hotărârea nr. 203/19.12.2019 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”; 
11. Hotărârea nr. 205/19.12.2019 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Refacere drum județean DJ 657B, km 2+850, localitatea 
Bărăști, satul Mereni”. 
 

2. Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea 
Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport  
 

Am avizat rapoartele pentru un număr de 19 Proiecte de hotărâri privind administrarea 
domeniului public şi privat al Judeţului şi Autoritatea Judeţeană de Transport, aprobate în 
şedinţe ale Consiliului Judeţean şi care au devenit Hotărâri: 
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- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 13/31.01.2019 pentru includerea unui imobil în 
domeniul public al Județului Olt, precum și pentru modificarea și completarea Inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 15/31.01.2019 cu privire la preluarea în domeniul 
public al județului Olt a unui teren aparținând domeniului public al comunei Dobroteasa; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 16/31.01.2019 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; 
- 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; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 37/28.03.2019 cu privire la trecerea din 
administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Corbu, 
a unor părți din zona drumului județean DJ 703; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 39/28.03.2019 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; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 62/24.04.2019 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; 
 - Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.  102 din 27.06.2019 cu privire la: prelungirea 
valabilității Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic 
judeţean‚ pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013- 30.06.2019, actualizat; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 103/27.06.2019 cu privire la trecerea unei părți 
dintr-un imobil din domeniul public al Județului Olt, în domeniul public al orașului Balș 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 117/25.07.2019 pentru modificarea 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 înființării 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.;    
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 127/29.08.2019, cu privire la trecerea unui teren 
situat în municipiul Slatina, str. 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 şi Romanaţilor; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 129/29.08.2019, cu privire la trecerea unui teren 
situat în municipiul Slatina, str. 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 şi Romanaţilor; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 142/26.09.2019 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; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 172/24.10.2019 cu privire la aprobarea prelungirii 
duratei contractelor de concesiune a unor spații cu destinația de cabinete medicale, 
aparținând domeniului privat al Județului Olt, situate în municipiul Slatina, strada Aleea 
Tineretului, nr. 1; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 174/24.10.2019 cu privire la concesionarea fără 
licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical, aparținând domeniului privat 
al Județului Olt; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 186/28.11.2019 cu privire la darea în administrarea 
Muzeului Județean Olt a unui spațiu aparținând domeniului public al Județului Olt; 

https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9588.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9588.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/10215.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/10215.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/10215.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/10215.pdf
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- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 188/28.11.2019 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; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 190/28.11.2019 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”; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 209/19.12.2019 cu privire la revocarea dreptului de 
administrare al Direcției de Sănătate Publică Județeană Olt asupra unor spații din domeniul 
public al Județului Olt, precum și cu privire la aprobarea închirierii acestora prin licitație 
publică. 
 

II. Arhitect Șef al Județului 
 
      1. Serviciul  de  urbanism și amenajarea teritoriului  
 
      În perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, au fost verificate și avizate documentațiile 
depuse în vederea emiterii certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de 
construire/desființare, prelungirea valabilității certificatelor de urbanism și a valabilității 
autorizațiilor de construire/desființare.  Astfel, au fost verificate:  
- 371 documentații pentru eliberarea certificatelor de urbanism, 
- 127 documentații pentru eliberarea autorizaţiilor de construire,  
- 9 documentații pentru eliberarea autorizațiilor de desființare ,  
- 28 documentații pentru prelungire valabilitate certificate de urbanism,  
- 22 documentații pentru prelungire valabilitate autorizatii de construire.  
 
   - În sensul  respectării prevederilor art.23 din Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr. 50/19991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcții, s-a asigurat eliberarea 
unui număr de 118 Avize  ale structurii de specialitate  din cadrul Consiliului Județean Olt, 
la cererea  primarilor localităților în care nu s-au constituit structuri proprii de specialitate 
privind urbanismul. 
   - Prin angajații serviciului de urbanism 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 pregătirea documentaţiilor în vederea obţinerii certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor 
de construire. 
   - S-a urmărit stadiul întocmirii Planurilor Urbanistice Generale pentru comunele care  
au aceste planuri în reactualizare. În anul 2019 s-au avizat 12 PUG-uri. 
   - De asemenea, în această perioadă, în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, s-
a urmărit respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare  şi a Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificarile și completările ulterioare, 
efectuându-se controale tematice în unele localităţi ale  judeţului, punându-se accentul pe 
soluţionarea aspectelor semnalate în Notele de constatare anterioare; 
   - S-a asigurat verificarea  modului de încasare a taxelor legale privind eliberarea 
autorizaţiilor de construire şi desfiinţare, actualizarea acestora şi trimiterea adreselor către 
beneficiarii de autorizaţii care nu au regularizat taxa de autorizare la finalizarea lucrărilor; 
   - S-a  asigurat, în conformitate cu prevederile legale, functionarea  Comisiei  Tehnice de 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului constituită în cadrul Consiliului Județean Olt, în cadrul 
căreia s-au verificat (inclusiv pe teren) documentațiile depuse pentru avizarea unui numar  
de: 
- 14 documentații pentru realizarea de Plan Urbanistic Zonal; 
- 12 documentații pentru avizarea de Plan Urbanistic General; 
- 10 Studii de oportunitate. 

https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/10621.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/10621.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/10621.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/10621.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/10621.pdf
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În conformitate cu H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea R.G.U. cu modificările și 
completările ulterioare, s-au obținut de la MDRAP fonduri în valoare de 417.206 lei 
pentru realizare/actualizare planuri urbanistice generale. 
Vicepresedintele Consiliului Județean Olt este membru al  Comisiei Tehnice de 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului, conform H.C.J. nr. 42/2012. 
   - S-a asigurat  întocmirea de răspunsuri la toate scrisorile şi sesizările cetăţenilor, 
referitoare la probleme de urbanism și amenajarea teritoriului, care au fost adresate 
Consiliului Județean Olt;       
   - Pentru toate documentațiile depuse la Consiliul Județean Olt la Serviciul Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului și Disciplina în Construcții, în anul 2019 s-au încasat taxe în 
valoare de  99.492 lei; 
   - S-a asigurat accesul solicitanților la documentațiile de urbanism și amenajarea 
teritoriului, în condițiile legii;  
   - S-a  asigurat caracterul public, prin afișarea lunară la panoul din fața sediului Consiliului 
Județean Olt dar și în format  electronic, a listelor cuprinzând certificatele de urbanism și 
autorizațiile de construire/desființare emise și a documentațiilor de urbanism și amenajarea 
teritoriului avizate de Comisia tehnică. 

În ceea ce privește  Disciplina în construcții, obiectivul principal a fost - 
asigurarea respectării legislației referitoare la autorizarea și executarea lucrărilor de 
construire pe tot cuprinsul județului Olt. 

S-a asigurat îndeplinirea următoarelor cerințe: 
- 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 Olt în vederea rezolvării 
problemelor sesizate pe linie de disciplina în construcții. 

 
 
 

   2. Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe şi Strategii de Mediu 
Am avizat rapoartele pentru un număr de 5 Proiecte de hotărâri în domeniul 

Protecţiei Mediului, aprobate în şedinţe ale Consiliului Judeţean şi care au devenit Hotărâri: 
- Hotărârea nr. 154/10.10.2019 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”; 

- Hotărârea nr. 55/24.04.2019 cu privire la: aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru 
susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul 
de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Oltul” pe anul 2019; 

- Hotărârea nr. 54/24.04.2019 cu privire la: aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru 
susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2019; 

 
- Hotărârea nr. 23/28.02.2019 cu privire la: aprobarea proiectului „Oltul colectează selectiv” şi a 

cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului vizând educaţia 
şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor; 

- Hotărârea nr. 135/29.08.2019 privind încetarea aplicabilității unor hotărâri ale Consiliului 
Județean Olt.  

  Proiect: “Sistem integrat de management al deşeurilor solide în județul Olt” 
finanțat prin POS Mediu Axa prioritară 2 –“ Dezvoltarea sistemelor de management 
integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor istorice contaminate” pentru care s-a 
asigurat finanțarea cheltuielilor eligibile conform POS Mediu, astfel: 80% grant UE - FEDR, 
18% Buget de stat și 2% Bugete  locale. Beneficiarul final al proiectului este Consiliul 
Județean Olt iar beneficiari locali sunt toate cele 112 localități ale județului Olt care s-au 
asociat pentru a putea monitoriza implementarea acestui proiect prin intermediul Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară “Olt-Eco”. 
Toate investițiile din cadrul proiectului au fost finalizate și au fost încheiate recepțiile finale 
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și s-au derulat licitațiile pentru încheierea contractelor de delegare prin concesiune a 
activităților de operare a infrastructurii și de colectare a deșeurilor din întreg județul.  
     În cursul anului 2019 Consiliul Județean Olt a dat ordinul de începere a activității în 
cadrul contractului de delegare prin concesiune a “Contractului de delegare prin concesiune 
a gestiunii activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Bălteni și 
a Stațiilor de transfer, precum și monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul 
Olt”. 
- A fost predată operatorului care a câștigat licitația de operare a depozitului ecologic 
Bălteni, Stațiilor de Transfer și monitorizarea depozitelor neconforme închise toată 
infrastructura creată în cadrul proiectului și au fost încheiate procese-verbale de predare-
primire. 
- A monitorizat activitatea de depozitare și activitatea operatorului din cadrul Centrului de 
Management al Deșeurilor Bălteni și al Stațiilor de Transfer din localitățile: Scornicești, 
Caracal, Balș și Corabia.  
- Au fost analizate propunerile făcute de consiliile locale, în vederea elaborării de prognoze 
pentru refacerea și protecția mediului;  
- S-au analizat documentațiile prezentate în comisiile de analiză tehnică organizate la 
nivelul Agenţiei de Protecţia Mediului Olt.  
- A inițiat elaborarea “Planului de menținere a calității aerului pentru județul Olt”. 
- A constituit Comisia Tehnică Judeţeană pentru elaborarea “Planului de menţinere a 
calităţii aerului în judeţul Olt”.  
- A elaborat și aprobat în cadrul Comisiei Tehnice județene “Studiul de menţinere a calităţii 
aerului în judeţul Olt”.   
- Au fost organizate acţiuni de informare şi conştientizare a comunităţilor locale privind 
necesitatea protejării mediului şi diseminarea informaţiilor privind reglementările din actele 
normative în vigoare;  
- S-a asigurat accesul la informaţia privind mediul, cu respectarea legislaţiei în vigoare;  
- Au fost elaborate propuneri de planuri și strategii de reabilitare, conservare și protecţia 
resurselor naturale din ariile protejate. 
 

 
VICEPREŞEDINTE 
Virgil DELUREANU 

 
 


