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                                R A P O R T 
        al  Comisiei pentru organizare şi dezvoltare urbanistică,   
realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului  

                 cu  privire  la  activitatea desfăşurată în perioada 
                   01.01.2015-31.12.2015  
 
 
      
 In conformitate cu dispoziţiile art.50 alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind 
STATUTUL aleşilor locali, Comisiile de specialitate în principalele domenii de activitate 
ale Consiliilor Judeţene au obligaţia să prezinte un raport anual de activitate, care va fi 
făcut public prin grija Secretarului judeţului. 
 Comisia pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea  lucrărilor 
publice, ecologie şi protecţia mediului, în plenul acesteia, a desfăşurat o activitate 
continuă, menită să contribuie  la îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin Consiliului 
Judeţean Olt.  
           In perioada 01.01.2015-31.12.2015 membri Comisiei au participat la  12  şedinţe 
ordinare ale Consiliului Judeţean Olt unde s-au analizat, dezbătut şi aprobat un total de 179  
hotărâri, dupa ce au fost analizate si dezbatute cu argumente  „pro” si „contra”.  
         Prinicpalele probleme reglementate in hotarari au fost: 
-darea in folosinta a unor imobile; 
-aprobarea  contului de incheiere a exercitiului bugetar al C.J.Olt; 
-modificarea si completarea Inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al 
Judetului; 
-acordare premii pentru sportivii si antrenorii cu rezultate deosebite;  
-rectificarea bugetului propriu al C J Olt pe anul 2015; 
-repartizarea pe unitati adm.teritoriale a influentelor la sumele defalcate din TVA; 
-aprobarea bugetului propriu al  C J Olt pe anul 2015; 
-aprobarea utilizarii fondului de rulment pentru finantarea unor obiective importante de 
investitii; 
-alte hotarari in ceea ce priveste dezvoltarea regionala si relatii internationale, 
administrarea si controlul calitatii drumurilor, administrarea domeniului public si privat al 
judetului, protectia mediului si servicii comunitare de unitati publice, urbanism si 
amenajarea teritoriului,etc; 
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          Comisia pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului şi-a desfăşurat activitatea în şedinţe de  
lucru şi analiză. 
         Materialele prezentate spre analiză acestei comisii au fost consemnate în Registrul de 
procese verbale, luându-se hotărârile de rigoare, după caz: avizare, respingere, aprobare, 
amânare.   
         În perioada 01.01.2015-  31.12.2015 Comisia s-a întrunit de 30 de ori şi a  analizat un 
număr de 319 documentaţii în vederea obţinerii a 215 certificate de urbanism,76 
autorizaţii de construire, 4 prelungiri de valabilitate  autorizaţii de construire, 11 
prelungiri valabilitate certificate de urbanism si 13 autorizatii de desfiinţare.  
        Toate documentaţiile analizate de către comisie au fost aprobate şi se regăsesc în 
Rapoartele întocmite de comisie, la fiecare şedinţă.           Dintre proiectele de hotarare 
analizate in Comisie mai importante au fost  următoarele:  
-aprobare buget de venituri si cheltuieli ale SC Olt Drum SA,pe anul 2015; 
-trecerea din domeniul public al judetului in domeniul privat al judetului a unor imobile;  
-atribuirea unor licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane; 
-aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul”Sistem integrat de Management al 
Deseurilor in jud.Olt”; 
-aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscului la nivelul jud.Olt; 
-aprobarea doc.tehnico-economice pentru investitia „Lucrari de reabilitare la cladirea 
Bibliotecii Judetene Ion Minulescu”; 
- trecerea din domeniul public al unor orase in domeniul public al judetului si in 
administrarea Consiliului Judetean Olt; 
-aprobarea primirii de noi membri in cadrul A.D.I; 
-aprobarea studiului de fezabilitate ptr.proiectul”Modernizarea drumului judetean DJ 657 
Recea-Spineni; 
-analiza Raportului de audit intocmit de Camera de Conturi Olt; 
-aprobare doc.tehnice pentru refacere alunecari prin consolidari la DJ 546,DJ 678 si DJ 
753; 
-trecerea unor imobile din domeniul public al unor comune in adm.DGASPC Olt; 
  -altele; 
 În perioada analizată Comisia a 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. 
 
 
       PREȘEDINT COMISIE,  
                                                     Gheorghita BRINARU 
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