ROMÂNIA
CONSILIULăJUDE EANăOLT

Consilierăjude ean
IONI ăGHERGHINA

RAPORT
privind activitatea desf urat de doamna consilier
IONI ăGHERGHINA
înă„ComisiaăpentruăOrganizareaă iăDezvoltareaăUrbanistic ,ăRealizareaăLucr rilorăPubliceă
Ecologiceă iăProtec iaăMediului, Conservarea Monumentelor Istorice iădeăArhitectur ”,
înăperioada 01.01.2017- 31.12.2017
Comisiaă pentruă organizareaă şiă dezvoltareă urbanistic ,ă realizareaă lucr riloră publice,ă
ecologiceă şiă protec iaă mediului,ă conservareaă monumenteloră istoriceă i deă arhitectur ă i-a
desf uratăactivitateaăînă edin eădeălucruă iăanaliz , fiind constituit ăînăbazaăHot râriiăConsiliuluiă
Jude eanăOlt nr. 100/24.06.2016.
Toateă materialeleă prezentateă spreă analiz ă comisieiă auă fostă consemnateă înă registrulă deă
procese – verbale,ăluându-seăhot rârileăstabiliteă dup ăcaz:ăavizare,ărespingere,ăaprobare,ăamânare.
Comisia,ă înă plenulă acesteia,ă aă desf şurată oă activitateă continu ,ă menit ă s ă contribuieă ă laă
îndeplinireaăatribu iilorălegaleăceărevinăConsiliuluiăJude eanăOlt.
Înăperioada 01.01.2017- 31.12.2017 au fost analizate si dezb tute cu argumenteăă„pro”ăsiă
„contra”ăurm toarele hot râri :
- dareaăînăfolosin ăgratuit ăServiciuluiădeăAmbulan ăOlt,ăaăunuiăterenăaflatăînădomeniulă
publicăalăJude uluiăOltă iăînăadministrareaăConsiliuluiăJude eanăOlt;
- modificareaă iă completareaă Hot râriiă Consiliuluiă Jude eană Oltă nr.ă 179/17.12.2015ă cuă
privireă laă trecereaă unoră imobileă aflateă înă domeniulă publică ală Jude uluiă Olt,ă dină administrareaă
Consiliuluiă Jude eană Oltă înă administrareaă Direc ieiă Generaleă deă Asisten ă Social ă iă Protec iaă
Copilului Olt;
- desemnare membriă înă Adunareaă General ă aă Asocia ieiă deă Dezvoltareă Intercomunitar ă
„OLT-ECO“;
- aprobareă documenta ieă tehnico-economic ă pentruă obiectivulă deă investi iiă „Amenajareă
exterioar ăCentruă iăcaleăaccesă- Centruădeăprimireăînăregimădeăurgen ăpentruăvictimeleăviolen eiă
înăfamilieădinăjude ulăOlt;
- actualizareaă Programuluiă deă transportă rutieră deă persoaneă prină serviciiă regulateă înă trafică
jude eanăpentruăjude ulăOlt,ăînăperioadaă01.05.2013- 30.06.2019;
- atribuireaăunorălicen eădeătraseuăpentruăefectuareaătransportului public de persoane prin
curseăregulateăspecialeăSociet iiăComercialeăMATEUSăTURăS.R.L.;
- aprobareaăStrategieiăEnergeticeăaăJude uluiăOltăpentruăperioadaă2016-2020;
- desemnareaă reprezentantuluiă Jude uluiă Oltă înă cadrulă Consiliuluiă deă Administra ieă al
Asocia ieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ăSud-Vest Oltenia;
- modificareaăanexeiă nr.1ălaăHot râreaăConsiliuluiăJude eanăOltă nr.42/29.03.2012ă privindă
actualizareaă componen eiă Comisieiă Tehniceă deă Amenajareaă Teritoriuluiă iă Urbanism,ă aă
componen eiăSecretariatuluiăComisieiă iăaăRegulamentuluiădeăorganizareă iăfunc ionareăaăcomisiei,ă
cuămodific rileăulterioare;
- atribuireaăuneiă licen eădeătraseuăpentruăefectuareaătransportuluiăpublicădeăpersoaneăprină
curseăregulateăspecialeăSociet iiăComercialeăRAISSANăSPRINTOUR S.R.L.;
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- aprobareaăbugetuluiădeăvenituriă iăcheltuieliăalăS.C.OLTăDRUMăS.Aăpeăanulă2017;
- aprobareaădocumenta iilorătehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici
actualiza iăpentruăobiectiveleădeăinvesti iiă„Lucr riădeămodernizareădrumuriăjude eneăpeăDJ703B,ă
DJ657B,ă DJ651B,ă DJ642A,ă DJ653,ă DJ546E,ă DJ703D,ă DJ678Eă iă DJ643C”ă finan ateă prină
ProgramulăNa ionalădeăDezvoltareăLocal ,ăconformăOrdonan eiădeăUrgen ănr.ă28/2013;
- aprobareaădocumenta iilorătehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici
actualiza iă pentruă obiectiveleă deă investi iiă noiă „Lucr riă deă modernizareă drumuriă jude eneă deă
DJ544Aă iă DJ644“ă iă aă documenta ieiă tehnico-economice cu principalii indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investi ii nouă „Lucr riă deă modernizareă drumuriă jude eneă peă
DJ546C“,ă propuseă aă fiă incluseă pentruă finan are prin Programul Na ional deă Dezvoltareă Local ,ă
conformăOrdonan eiădeăUrgen ăaăGuvernuluiănr.ă28/2013;
- modificareaă Hot râriiă Consiliuluiă Jude eană Oltă nr.ă 89/26.05.2016ă privind aprobarea
proiectuluiă „Restaurare,ă consolidareă iă modernizareă Casaă Fântâneanuă - Centrul Eparhial SocialCultural”ă iăaăcheltuielilorălegateădeăproiect;
- modificareaă Hot râriiă Consiliuluiă Jude eană Oltă nr.120/28.07.2016ă privindă modificareaă
Hot râriiă Consiliuluiă Jude eană Oltă nr.ă 90/26.05.2016ă privindă modificareaă Hot râriiă Consiliuluiă
Jude eană Oltă nr.ă 40/29.03.2012ă privindă aprobareaă acorduluiă deă parteneriată pentruă proiectulă
„Restaurare,ăconsolidareă iămodernizareăCasaăFântâneanuă- Centrul Eparhial Social- Cultural;
- modificareaă Hot râriiă Consiliuluiă Jude eană Oltă nr.ă 143/25.08.2016ă privindă aprobareaă
proiectuluiă„Modernizareădrumăjude eanăDJă546,ăD neasaă(intersec ieăDN6)ă- Slatinaă(intersec ieă
DN65) - Verguleasaă (intersec ieă DN67B)“,ă aă cheltuieliloră legateă deă proiectă iă aă acorduluiă deă
parteneriat;
- aprobareaăcotiza ieiăConsiliuluiăJude eanăOltălaăAsocia iaăLocalit iloră iăZonelorăIstoriceă
deăArt ădinăRomâniaăpentruăanulă2017;
- aprobareaă Planuluiă deă Analiz ă iă Acoperireă aă Risculuiă laă niveluluiă Jude ului Olt,
reactualizat pentru anul 2017;
- aprobareaă pl iiă cotiza ieiă Jude uluiă Oltă pentruă sus inereaă activit iiă Asocia ieiă deă
Dezvoltareă Intercomunitar ă deă Utilit iă Publiceă pentruă Serviciulă deă Alimentareă cuă Ap ă iă deă
Canalizareă„Oltul“ăpeăanulă2017;
- dareaă înă folosin ă gratuit ă aă unoră spa iiă dintr-ună imobilă aflată înă domeniulă publică ală
Jude uluiăOltă iăînăadministrareaăDirec ieiăGeneraleădeăAsisten ăSocial ă iăProtec iaăCopiluluiăOlt;
- modificareaăart.ă3ăalin.ă(1)ădinăHot râreaăConsiliuluiăJude eanăOltănr. 95/29.07.2010 cu
privireălaădareaăînăadministrareaăMinisteruluiăAdministra ieiăşiăInternelorăpentruăInspectoratulădeă
JandarmiăJude eanăOlt,ăaăunorăimobileădinădomeniulăpublicăalăjude uluiăOlt;
- aprobareădocumenta ieătehnico-economice pentru obiectivul deăinvesti iiă„Realizareăsediuă
deăambulan ăînămunicipiulăCaracal;
- completareaă„Calendaruluiămanifest rilorăculturaleăînăanulă2017”;
- aprobareaăorganigrameiă iăaăstatuluiădeăfunc iiăpentruăServiciulăJude eanădeăPaz ăOlt;
- acordareaăînăanulă2017ăaăsprijinului financiar din bugetul Consiliului Jude ean Olt, pentru
unit ile de cult apar inând cultelor religioase din Jude ul Olt;
- atribuireaăuneiă licen eădeătraseuăpentruăefectuareaătransportuluiăpublicădeăpersoaneăprină
curse regulate speciale Societ ii Comerciale EDYTRANS OLITUR 2006 SRL;
-atribuirea unei licen e de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin
curse regulate speciale Societ ii Comerciale RAISSAN SPRINTOUR SRL pe ruta Potcoava
(Sine ti) – Scornice ti;
- actualizarea Monografiei economico - militare a Jude ului Olt;
- modificareaă Hot râriiă Consiliuluiă Jude eană Oltă nr.ă 89/26.05.2016ă privindă aprobareaă
proiectuluiă „Restaurare,ă consolidareă iă modernizareă Casaă Fântâneanuă - Centrul Eparhial SocialCultural”ă iăaăcheltuielilorălegate de proiect;
- aprobarea Planului de ac iune pentru implementarea Strategiei Jude ene AntidrogăOltăînă
perioada 2017-2020;
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- aprobareaădeleg riiăpar ialeăaăgestiuniiăunorăactivit iăspecificeăaleăserviciuluiăpublicădeă
administrareăaădrumurilorăjude ene,ăavândăcaăobiectăactivit ileădeăîntre inereăcurent ăpeătimpădeă
var ,ăîntre inereăperiodic ă iărepara iiăcurenteăpeădrumurileăjude ene;
- aprobareaă proiectuluiă „Reabilitareă termic ă pentruă îmbun t ireaă eficien eiă energeticeă laă
cl dirileă publiceă careă apar in Consiliuluiă Jude eană Oltă – Centrulă Militară Jude eană Olt”ă iă aă
cheltuielilor legate de proiect;
- aprobareaă documenta ieiă tehnico-economiceă pentruă obiectivulă deă investi iiă „Pavilionă
Geronto-Psihiatrieă iăAdic iiălaăSpitalulădeăPsihiatrieăCroniciăSchituăGreci”
- stabilireăindemniza ieămaxim ălunar ăpentruăconsilieriiăjude eniăpeăperioadaă01ăiulieă2017ă
– 31 decembrie 2021;
- aprobarea/avizareaă documenteloră necesareă derul riiă proceduriloră deă licita ieă public ă
organizateăînăvedereaăatribuirii:ă- Contractuluiădeădelegareăprinăconcesiuneăaăgestiuniiăactivit iloră
deă colectareă iă transportă aă de euriloră municipaleă iă altoră fluxuriă deă de euri,ă componenteă aleă
serviciului de salubrizareă deă peă razaă jude uluiă Olt;ă - Contractului de delegare prin concesiune a
gestiuniiă activit iiă deă operareă aă Centruluiă deă Managementă Integrată ală De euriloră B lteniă iă aă
Sta iilorădeătransfer,ăprecumă iămonitorizareăaădepozitelorăneconformeăînchiseădinăjude ulăOlt;
- aprobareaă proiectuluiă „Reabilitareă termic ă pentruă îmbun t ireaă eficien eiă energeticeă laă
cl dirileă publiceă careă apar ină Consiliuluiă Jude eană Oltă – Centrulă Militară Jude eană Olt”ă iă aă
cheltuielilor legate de proiect;
- aprobareaăproiectuluiă„Cre tereaăeficien eiăenergeticeăaăcl diriiăApartamenteă– FostaăVil ă
deăProtocol”ă iăaăcheltuielilorălegateădeăproiect;
- aprobareaă proiectuluiă „Reabilitareă termic ă pentruă îmbun t ireaă eficien eiă energeticeă laă
cl direaăInspectoratuluiădeăProtec ieăCivil ăOlt”ă iăaăcheltuielilorălegateădeăproiect;
- aprobareaădocumenta ieiă tehnico-economiceăpentruăobiectiveleădeăinvesti iiă„Construireă
pode eătubulareăpeădrumurileăjude eneădinăjude ulăOltăDJă546C,ăDJ546E,ăDJă643,ăDJ643C,ăDJ644,ă
DJ 644A, DJ653, DJ 657B, DJ678G, DJ703,ăDJ703B,ăDJ703D,ăDJ642A”;
- aprobareaă proiectuluiă „Cre tereaă eficien eiă energeticeă aă cl diriiă reprezentândă sediulă
Direc ieiă Generaleă deă Asisten ă Social ă iă Protec ieă aă Copiluluiă Olt”ă iă aă cheltuieliloră legateă deă
proiect;
- aprobareaă proiectuluiă „Reabilitareă termic ă pentruă îmbun t ireaă eficien eiă energeticeă
pentruăsediulăConsiliuluiăJude eanăOlt”ă iăaăcheltuielilorălegateădeăproiect;
- aprobareaă proiectuluiă „Reabilitareă termic ă pentruă îmbun t ireaă eficien eiă energeticeă laă
BibliotecaăJude ean ăOltă„IonăMinulescu”ă”ă iăaăcheltuielilorălegateădeăproiect;
- consultareaă cet eniloră jude ului,ă prină referendum,ă referitoră laă atribuireaă denumiriiă OltRomana iăjude uluiăOlt;
- aprobarea documenta iei tehnico-economice pentru obiectivul de investi ii „Instala ie de
detec ie, semnalizare si avertizare incendiu la Consiliul Jude ean Olt“;
-aprobareaă proiectuluiă „Reabilitareă termic ă pentruă îmbun t ireaă eficien eiă energeticeă laă
SpitalulăJude eanădeăUrgen ăSlatina”ă iăaăcheltuielilorălegateădeăproiect;
- trecerea dinăadministrareaăConsiliuluiăJude eanăOlt,ăînăadministrareaăConsiliuluiăLocalăală
comuneiăCungrea,ăaăuneiăp r iădinăzonaădrumuluiăjude eanăDJă703D;
- atribuireaăuneiă licen eădeătraseuăpentruăefectuareaătransportuluiăpublicădeăpersoaneăprină
curse regulate specialeăSociet iiăComercialeăDINUăTUDORăINTIMăSNC,ăpeărutaăCARACALă–
COMANCA – DEVESELU;
- includereaă înă domeniulă publică ală Jude uluiă Olt,ă aă unoră imobileă iă aă terenuluiă aferentă
situateă înă comunaă Spineni,ă jude ulă Olt,ă înă careă func ioneaz ă Centrulă deă Îngrijireă iă Asisten ă
Spineni;
- aprobareaădocumenta ieiă tehnico- economiceăpentruăobiectivulă deăinvesti iiă ”Construireă
parcareălaăSpitalulădeăPsihiatrieăCroniciăSchituăGreci,ăcomunaăSchitu,ăjude ulăOlt”;
- aprobareaădocumenta ieiătehnico-economice pentru obiectivulădeăinvesti iiă„Modernizareă
drumăjude eanăDJă679B,ălimit ăjude ăTeleormană– comunaăV leni,ăjud.ăOlt,ăkmă13+500-13+900,
Lţ400m”;
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- aprobareaă documenta ieiă tehnico-economiceă pentruă obiectivulă deă investi iiă „Construireă
pod nou din beton armat pe DJ 703D, comunaăCungrea,ăsatăSp taru,ăjudăOlt,ăkmă21+050”;
- aprobareaăproiectuluiă”Modernizareădrumăjude eanăDJ642,ăStoene tiă(intersec ieăDN6)ă–
Giuv r tiă (limit ă jude ulă Teleorman)”,ă aă cheltuieliloră legateă deă proiectă iă aă acorduluiă deă
parteneriat;
- aprobarea documenta ieiă tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici
actualiza iă pentruă obiectivulă deă investi iiă nouă „Modernizareă drumă jude eană DJ544A,ă km.0+00016+000, L=16,000 km, Corabia-V d stri a”,ă inclusă pentruă finan areă prină Programulă Na ional de
DezvoltareăLocal ,ăconformăOrdonan eiădeăUrgen ăaăGuvernuluiănr.ă28/2013;
- aprobareaăprimiriiăunuiănouămembruăînăcadrulăAsocia ieiădeăDezvoltareăIntercomunitar ă
deă Utilit iă Publiceă pentruă Serviciulă deă Alimentareă cuă Ap ă siă deă Canalizareă “Oltul”,ă respectiv
ComunaăBrastav u;
- încetareaămandatuluiădeăconsilierăjude eanăalădoamneiăSulgerăCornelia;
- completareaăunorăcomisiiădeăspecialitateăaleăConsiliuluiăJude eanăOlt;
- acordulă deă principiuă pentruă schimbareaă destina ieiă unuiă terenă situată înă comunaă Schitu,
jude ulă Oltă iă transmitereaă acestuiaă dină domeniulă publică ală Jude uluiă Oltă iă dină administrareaă
Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci,ăînădomeniulăpublicăalăcomuneiăSchitu,ăjude ulăOlt;
- aprobareaă proiectuluiă „Modernizareă drumă jude ean DJ643, KM 0+000-KM 25+240,
Bobu-Voineasa-Bal , Jude ul Olt“,ăaăcheltuielilorălegateădeăproiectă i a acordului de parteneriat;
- modificareaăart.3ădinăHot râreaăConsiliuluiăJude eanăOltănr.ă142/25.09.2017ăcuăprivireălaă
aprobareaă proiectuluiă „Reabilitareă termic ă pentruă îmbun t ireaă eficien eiă energeticeă laă Spitalulă
Jude eanădeăUrgen ăSlatina”ă iăaăcheltuielilorălegateădeăproiect;
- aprobarea:ă tarifeloră pentruă eliberareaă acorduluiă prealabilă iă autoriza ieiă deă amplasareă
i/sauă deă accesă laă drumurileă jude eneă precumă i aă tarifeloră deă utilizareă aă suprafe eloră dină zonaă
drumurilorăjude eneăpentruăanulă2018;
- aprobare taxe pentru anul 2018;
- revenireaă deă dreptă aă unoră imobileă dină domeniulă publică ală municipiuluiă Slatinaă iă dină
administrarea Consiliului Local al municipiului Slatinaăînă domeniulă publicăală jude uluiăOltă iă înă
administrareaăDirec ieiăGeneraleădeăAsisten ăSocial ă iăProtec iaăCopiluluiăOlt;
- dezmembrarea unui imobil-terenă aflată înă domeniulă publică ală jude uluiă Oltă iă înă
administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci;
- stabilireaă tarifeloră deă baz ă lunareă peă metruă p trată laă chiriileă pentruă spa iileă dină fondulă
locativăcuăalt ădestina ieădecâtăceaădeălocuin ,ăaflateăînădomeniulăpublicăsauăprivată alăjude ului,ă
pentru anul 2018;
- aprobareaă documenta iei tehnico-economiceă pentruă obiectivulă deă investi iiă „Construireă
podănouădinăbetonăarmatădeăDJă703D,ăcomunaăCungrea,ăsatăSp taru,ăjud.ăOlt,ăkmă17+900”;
- dareaă înă folosin ă gratuit ă aă unoră spa iiă dintr-ună imobilă aflată înă domeniulă publică ală
jude uluiăOltă iăînăadministrareaăDirec ieiăGeneraleădeăAsisten ăSocial ă iăProtec iaăCopiluluiăOlt;
- aprobareaădocumenta ieiătehnico-economiceăpentruăobiectivulădeăinvesti iiă„Consolidareaă
corpuluiă drumului,ă terasamenteloră iă versantuluiă peă drumulă jude eană DJă 546,ă kmă 117+375,
comunaăTeslui”;
- însu ireaăInventaruluiăbunurilorăcareăapar inădomeniuluiăpublicăalăJude uluiăOlt
- modificareaăanexeiănr.ă1ălaăHot râreaăConsiliuluiăJude eanăOltănr.ă42/29.03.2012ăprivindă
actualizareaă componen eiă Comisieiă Tehniceă deă Amenajareă aă Teritoriuluiă şiă Urbanism,ă aă
componen eiăSecretariatuluiăComisieiă i a Regulamentului de organizare i func ionareăaăcomisiei,ă
cuămodific rileăulterioare;
- constituireă comisieă special ă pentruă întocmireaă Inventaruluiă bunuriloră careă apar ină
domeniului public al jude uluiăOlt.
Înă perioadaă ă 01.01.2017 - 31.12.2017 s-auă analizată ă ună num ră deă ă 663 documenta iiă deă
urbanism din care :
419 documenta iiăpentruăemitereaăcertificatelorădeăurbanism,
161 documenta iiăpentruăemitereaăautoriza iilorădeăconstruire,
24 documenta iiăpentruăemitereaăautoriza iilorădeădesfiin are,
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38 documenta iiăpentruăprelungireaăcertificatelorădeăurbanism,
19 prelungireăautoriza iiădeăconstruireă
2 prelungiriăautoriza iiădeădesfiin areă.
Materialele prezentate spreă analiz ă acesteiă comisiiă auă fostă consemnateă înă Registrul de
procese verbale .
Înă perioadaă analizat ă am desf şurată oă activitateă înă conformitateă cuă Regulamentulă deă
Organizareă şiă Func ionareă aă Consiliuluiă Jude eană şiă cuă respectareaă Legiiă administra ieiă publice
localeănr.ă215/2001,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.

Consilier
IONI ăGHERGHINA
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