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RAPORTUL DE ACTIVITATE AL  
VICEPREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

PENTRU  PERIOADA  24 IUNIE – 31 DECEMBRIE 2016 
 
 
 

I. Activitatea Direcției Tehnică şi Investiţii 
 

        În baza organigramei aprobate de Consiliul Judeţean Olt şi a 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, am în subordine activitatea  Direcției Tehnică şi 
Investiţii  și activitatea Arhitectului Șef al Județului. 

 
I.1. Serviciul Tehnic, Investiţii 

 
     Prin Serviciul Tehnic și Investiții am asigurat îndeplinirea atribuţiilor 

privind realizarea tuturor lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale drumurilor 
judeţene şi 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 12 de contracte de lucrări și servicii în valoare  
totală de 14.158.541,79 lei, iar din aceste contracte a fost decontată 
suma de 7.500.988,52 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, au fost realizate lucrări de 
modernizare și asfaltare în valoare de 5.718.751,98 lei. 

    C. În domeniul investiţiilor şi lucrărilor publice din programul propriu au 
fost realizate următoarele lucrări:  
1. Lucrări  de  reparații  la   Biblioteca  Județeană  Ion Minulescu in valoare de   
69.892,30  lei  cu  TVA; 
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2. Realizare  sistem  de  detecție  si  semnalizare  incendiu  la  Biblioteca  
Județeană  Ion  Minulescu  în valoare  de  61.897,85  lei  cu TVA; 

  3. Lucrări de reparații la Centrul Militar Județean Olt (înlocuire uși metalice, 
pardoseli parchet, rigole pluviale, instalații electrice) în valoare  de 95.923,49 
lei cu TVA; 

     4. Lucrări  de  ignifugare  la  acoperișurile  din lemn ale clădirilor Consiliului 
Județean Olt în valoare de 71.860,23  lei cu TVA; 

     5. Lucrări de reparații și amenajare la clădirea Birouri și Garaje a Consiliului 
Județean Olt, în valoare de  63.522,17 lei cu TVA; 

     6. Asigurarea sustenabilității şi durabilităţii investiţiilor realizate prin Programul 
Operaţional  Regional 2007 - 2013, în valoare de 105.945,93 lei cu TVA; 

   7. Reparații la spațiul de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de 
Muncă din cadrul imobilului Policlinica Veche, în valoare de 26.443,50 lei cu 
TVA. 

8. Reabilitare fațade și reparații la învelitoarea Muzeului Județean Olt, în 
valoare de  102.930,40 lei cu T.V.A. 

Recepţia lucrărilor executate, s-a făcut cu respectarea prevederilor H.G. 
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. 

Am avizat rapoartele pentru un număr de 4 Proiecte de hotărâri privind 
aprobarea documentatiilor  tehnico – economice la unele obiective de 
investitii, care au devenit Hotărâri. 

 
 
I.2.  Serviciuluil  Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană 
pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi 

Autoritatea Judeţeană de Transport  
 
 

             Prin Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană 
pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi 
Autoritatea Judeţeană de Transport am asigurat: 
 
 - administrarea domeniului public și privat al județului , întocmirea 
documentațiilor necesare pentru darea în folosință gratuită, după caz, a 
bunurilor din domeniul public și privat al Județului Olt; 
- desfășurarea transportului public de persoane în județ, conform 
regulamentelor existente. 
  În perioada 24.06.2016- 31.12.2016, am avizat rapoartele pentru 
un număr de 17 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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S-au aprobat : 
- un număr de 4 Protocoale cu privire la predarea - primirea unor spații sau 
imobile aparținând domeniului public și privat al județului; 
- emiterea unui număr de 5 licențe de traseu pentru efectuarea transportului 
public de persoane prin curse regulate; 
- atribuirea unui număr de 2 licențe de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate. 
- contractul de servicii în vederea obținerii autorizației de securitate la 
incendiu pentru instalarea de detecție semnalizare și avertizare incendiu 
pentru unele obiective din patrimoniul Județului Olt, în valoare de 52.800 lei  
cu TVA. 
- un număr de 65 acorduri prealabile pentru amplasarea sau executarea de 
lucrări în zona drumurilor județene, 72 contracte de utilizare a suprafeței din 
zona drumului județean și a 2 autorizații de amplasare sau de acces în 
zona drumului județean.  

 
 
 

II. ACTIVITATEA ARHITECTULUI ȘEF AL JUDEȚULUI 
 
 

II.1. SERVICIUL DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI 
DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII . 

 
În baza organigramei aprobate de Consiliul Judeţean Olt şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt,  am urmărit aplicarea măsurilor necesare pentru 
pregătirea și desfășurarea în condiții optime a lucrărilor în domeniul 
urbanismului și amenajarea teritoriului, activitate specifică coordonată de 
arhitectul șef al județului. 
 
           In  perioada 24 iunie – 31 decembrie 2016 au fost emise :            
         -  172 certificate de urbanism; 
         -  61documentații pentru eliberarea  autorizaţiilor de construire;  
         -  18  documentații pentru eliberarea autorizatiilor de desfiintare; 
         -    6 documentații pentru prelungirea de valabilitate a  unor 
certificate de urbanism; 
         -    9 documentații pentru  prelungirea valabilitații unor  autorizatii 
de construire;   
         - 130 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, asistenţă tehnică de specialitate 
instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Olt, unităţilor 
administrativ - teritoriale din judeţ  şi tuturor persoanelor fizice şi juridice  
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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(au fost avizate PUG-uri 

 

 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 / desfiinţare,  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  răspunsuri la scrisori şi sesizări ale cetăţenilor, 

 S-au arhivat documentatiile depuse pentru obtinerea 
CU,AC/AD,eliberate in anul 2013; 

 S-au transmis lunar ACC (situatia autorizatiilor de construire de locuinte 
emise de Consiliul Judetean Ol) la Statistica ;  

 S-a căutat în arhivă și s-a întocmit răspuns pentru un nr. de  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;          

 Pentru toate documentațiile depuse la Consiliul Județean Olt la 
Serviciul de urbanism , în perioada la acere se face referire, s-a 
încasat în contul instituției, taxe în valoare de 41.925,00 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 9 Planuri  Urbanistice Zonale, 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; 

 am urmărit dacă se asigură caracterul public, prin afișarea lunara cat și 
electronic, a listelor cuprinzând certificatele de urbanism și autorizațiile de 
construire/desființare  emise; 

 S-au verificat in teritoriu respectarea  termenelor de valabilitate acordate 
prin autorizația de construire; 

 S-a verificat regularizarea taxelor de autorizație; 

  S-a verificat modul de soluționare a  sesizărilor  cetățenilor; 
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 S-a ținut permanent legătura cu Inspectoratul în Construcții în vederea 
rezolvării problemelor sesizate pe linie de disciplina în construcții;    

 
 

 

II.2  SERVICIUL  UNITATEA  de  IMPLEMENTARE  a  PROIECTELOR, 
PROGRAME  şi  STRATEGII  de MEDIU. 
 
            În acestă perioadă au  fost elaborate şi aprobate în Consiliul Judeţean 
următoarele hotărâri si au fost emise următoarele dispoziţii ale Presedintelui 
Consiliului Judetean Olt în domeniul Protecţiei Mediului: 

 Hotarâre cu privire la: desemnare reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Olt 
în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi 
Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare “Oltul”. 

 Hotărâre privind utilizarea fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare de 
către operatorul S.C.Compania de Apă Olt S.A. 

 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu 
actualizat al Judeţului Olt. 

 Hotărâre privind aprobarea primirii de noi membri în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare 
cu Apă şi de Canalizare “Oltul”, respective Comunele Dobroteasa, Valea 
Mare, Radomireşti. 
 

 Dispozitie privind numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrării 
“Alimentare cu energie electrică Staţie de Transfer Deşeuri Balş, judetul Olt”. 

 Dispozitie privind numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrării 
“Alimentare cu energie electrică Staţie de Transfer Deşeuri, tarlaua 
25/1,P1/1,Caracal, judetul Olt”. 

 Dispozitie privind numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrării 
“Alimentare cu energie electrică Staţie de Transfer Deşeuri, Tarlaua 
183,localitatea Corabia, judetul Olt”. 

 Dispozitie privind numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrării 
“Alimentare cu energie electrică depozit ecologic Bălteni, judeţul Olt”. 

 Dispozitie privind numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrării 
“Alimentare cu energie electrică Staţie de Transfer Deşeuri, sat Piscani, 
tarlaua 118/3,Scorniceşti, judetul Olt”. 

 Proiect: “Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul 
Olt” 

     Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt” 
a fost finanţat prin POS Mediu Axa prioritară 2 –“ Dezvoltarea sistemelor 
de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice 
contaminate” pentru care s-a asigurat finanţarea cheltuielilor eligibile conform 
POS Mediu, astfel: 80% grant UE - FEDR, 18% Buget de stat şi 2% Bugete  
locale.  
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Beneficiarul final al proiectului este Consiliul Judeţean Olt iar beneficiari locali 
sunt toate cele 112 localitati ale judetului Olt care s-au asociat pentru a putea 
monitoriza implementarea acestui proiect prin intermediul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “Olt-Eco”. 
-  Stadiul proiectului: Toate investitiile din cadrul proiectului au fost finalizate. 
In cursul anului 2016 – au fost finalizate lucrarile neeligibile din cadrul 
proiectului, respectiv racordurile la utilitati. 
 
Investiţiile prioritare care au fost realizate prin proiect sunt: 
I. Platforme de colectare deşeuri- Deşeurile se vor colecta în containere de 
1,1 m3 amplasate pe platforme special amenajate. S-au achiziţionat 6.445 
containere de 1,1 mc pentru colectare deşeuri, 1.945 pentru mediul urban şi 
4.500 pentru mediul rural. 
 
II. Staţia de Sortare- este amplasată în incinta depozitului de la Bălteni şi 
serveşte sortării deşeurilor înainte de depozitare finală. La staţia de sortare vor 
fi aduse şi deşeurile reciclabile de ambalaje, colectate selectiv în punctele fixe 
de colectare, respectiv: 
- deşeuri de hârtie/carton – colectate din zona urbană; 
- fracţia uşoară (plastic şi doze de metal uşor) – colectate din zona urbană şi 
rurală; 
   Deşeurile reciclabile de sticlă, colectate din zona urbană şi rurală nu se aduc 
la staţia de sortare, ci vor fi valorificate direct de către Operatorul zonal. 
Capacitatea Staţiei de sortare – calculată pentru anul de vârf 2029, respectiv: 
- 14.300 t/an fracţiunea uşoară (plastic şi doze de metal uşor); 
- 14.700 t/an pentru hârtie şi carton. 
III.1. Staţii de transfer - Alternativa aleasă pentru sistemul de transport şi 
transfer este: 
− sistem centralizat de transport de la staţiile de transfer la depozitul judetean 
cu echipaje formate din camion plus remorcă, pe care se încarcă două 
containere de 30 mc si sunt staţii de transfer cu descărcare gravitaţională care 
vor funcţiona în două schimburi/zi, 6 zile/săptămână.  
Localitatile in care se vor construe sunt: 
- Balş – capacitatea de 15.086 t/an, 
- Caracal – capacitatea de 33.584 t/an, 
- Corabia – capacitatea de 19.992 t/an, 
- Scorniceşti – capacitatea de 7.643 t/an. 
IV.2. Depozitul de deşeuri Balteni - Proiectarea depozitului a fost elaborată 
în concordanţă cu cerinţele legale europene şi naţionale, deci etanşarea 
bazei, sistemul de colectare a gazului şi levigatului, sistemul de tratare a apei 
precum şi activitatea de monitorizare sunt conforme cu cerinţele legale în 
domeniu.  
- depozitul are o barieră ecologică artificială şi soluţie compozită pentru 
straturile de impermeabilizare; 
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- este dotat cu sistem de colectare şi staţie de tratare a levigatului. Levigatul 
astfel tratat va fi evacuat direct printr-un sistem de conducte; 
V. Compostarea deşeurilor biodegradabile - Compostarea individuală este 
prevăzută a fi efectuată parțial prin folosirea containerelor individuale de 
compostare, și parțial cu ajutorul grămezilor de compostare in situ. Astfel, au 
fost furnizate prin proiect 18.000 unități de compostare. S-a efectuat o 
campanie de promovare a compostării individuale în mediul rural. De 
asemenea, au fost furnizate 8 tocatoare pentru deseuri verzi - echipamente 
pentru compostarea in situ din parcuri şi grădini pentru fiecare oraş din judeţul 
Olt. 
VI. Închidere depozite de deşeuri 
- Închiderea depozitelor urbane neconforme din municipiile Slatina şi Caracal 

şi oraşele Corabia, Balş, Scorniceşti şi Drăgăneşti-Olt. 
-Proiect: „Conservarea biodiversitatii in judetul Olt”. 

Proiectul ”Conservarea biodiversităţii în judeţul Olt” a fost finanţat în 
cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2014, axa prioritară 4 -
“Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia 
Naturii”, proiect dezvoltat în parteneriat cu Asociaţia “Gândeşte Verde” şi 
Direcţia Silvică Olt in calitate de custode pentru realizarea Planurilor de 
management si a Strategiilor de vizitare. 

Localizarea proiectului (numele ariei protejate, situlul Natura 2000): 
- ROSCI0011 Braniştea Catârilor - Teritoriul ariei naturale protejate  se află pe 
raza localităţii Obârşia din judeţul Olt. 
- ROSCI0177  Pădurea Topana - Teritoriul ariei naturale protejate se află pe 
raza localităţilor Topana din judeţul Olt şi Ciomăgeşti, Uda din judeţul Argeş. 
- ROSCI0225 Seaca – Optăşani - Teritoriul ariei naturale protejate  se află pe 
raza localităţilor Cungrea, Leleasca,Poboru şi Spineni din judeţul Olt. 
- ROSCI0140 Pădurea Călugărească 
Teritoriul ariei naturale protejate se află pe raza localităţilor Drăgăneşti-Olt, 
Dăneasa, Radomireşti şi  Stoicăneşti din judeţul Olt. 
- ROSCI0168 Pădurea Sarului - Teritoriul ariei naturale protejate se află pe 
raza localităţilor Bobiceşti, Cârlogani, Găneasa, Morunglav, Piatra-Olt, Pleşoiu 
din judeţul Olt şi a localităţii Laloşu din judeţul Vâlcea. 
- ROSCI0174 Pădurea Studiniţa- Teritoriul ariei naturale protejate se află pe 
raza localităţii Studina din judeţul Olt. 
- ROSCI0183 Pădurea Vlădila - Teritoriul ariei naturale protejate se află pe 
raza localităţii Redea şi Vladila din judeţul Olt. 
Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe si Strategii 
de Mediu 

 a colaborat cu Agentia pentru Protectia Mediului Olt in vederea revizuirii 
Planului Local de Actiune pentru Mediu al Județului Olt. 

 a analizat propunerile făcute de consiliile locale, în vederea elaborării de  
prognoze pentru refacerea şi protecţia mediului;  
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  a organizat acţiuni de informare şi conştientizare a comunităţilor locale 
privind necesitatea protejării mediului şi diseminarea informaţiilor privind 
reglementările din actele normative în vigoare;  

  a asigurat accesul la informaţia privind mediul, cu respectarea legislaţiei în 
vigoare; 

  a elaborat  propuneri de planuri si strategii de reabilitare, conservare şi 
protecţia resurselor naturale din ariile protejate; 

 s-.au analizat documentatiile prezentate în comisiile de analiză tehnică 
organizate la nivelul Agenţiei de  Protecţia Mediului Olt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                

 
VICEPREŞEDINTE 
Virgil DELUREANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


