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ROMÂNIA             Consilier județean 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT            ION LUCIAN BONDRESCU 
                                               

 
 

R AP O R T 
 

privind activitatea desfășurată în perioada  01.01.2017- 31.12.2017 
în „Comisia pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice 

Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură” 
 
 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 2017 au fost analizate si dezbătute cu argumente „pro” si „contra” următoarele  
hotărâri: 

- darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Olt, a unui teren aflat în domeniul 
public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt; 

- modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 179/17.12.2015 cu 
privire la trecerea unor imobile aflate în domeniul public al Județului Olt, din administrarea 
Consiliului Județean Olt în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt; 

- desemnare membri în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„OLT-ECO“; 

- aprobare documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Amenajare 
exterioară Centru și cale acces - Centru de primire în regim de urgență pentru victimele violenței 
în familie din județul Olt; 

- actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic 
județean pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013- 30.06.2019; 

- atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin 
curse regulate speciale Societății Comerciale MATEUS TUR S.R.L.; 

- aprobarea Strategiei Energetice a Județului Olt pentru perioada 2016-2020; 
- desemnarea reprezentantului Județului Olt în cadrul Consiliului de Administrație al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia; 
- modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.42/29.03.2012 privind 

actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a 
componenței Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, 
cu modificările ulterioare; 

- atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin 
curse regulate speciale Societății Comerciale RAISSAN SPRINTOUR S.R.L.; 

- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.OLT DRUM S.A pe anul 2017; 
- aprobarea documentațiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici 

actualizați pentru obiectivele de investiții „Lucrări de modernizare drumuri județene pe DJ703B, 
DJ657B, DJ651B, DJ642A, DJ653, DJ546E, DJ703D, DJ678E și DJ643C” finanțate prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență nr. 28/2013; 

- aprobarea documentațiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici 
actualizați pentru obiectivele de investiții noi „Lucrări de modernizare drumuri județene de 
DJ544A și DJ644“ și a documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-
economici pentur obiectivul de investiţii nou „Lucrări de modernizare drumuri județene pe 



 2 

DJ546C“, propuse a fi incluse pentru finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, 
conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea 
proiectului „Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-
Cultural” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.120/28.07.2016 privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 90/26.05.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Olt nr. 40/29.03.2012 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul 
„Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social- Cultural; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 143/25.08.2016 privind aprobarea 
proiectului „Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) - Slatina (intersecție 
DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)“, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de 
parteneriat; 

- aprobarea cotizației Consiliului Județean Olt la Asociația Localităților și Zonelor Istorice 
de Artă din România pentru anul 2017; 

- aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscului la nivelului Județului Olt, 
reactualizat pentru anul 2017; 

- aprobarea plății cotizației Județului Olt pentru susținerea activității Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare „Oltul“ pe anul 2017; 

- darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al 
Județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 95/29.07.2010 cu 
privire la darea în administrarea Ministerului Administrației şi Internelor pentru Inspectoratul de 
Jandarmi Județean Olt, a unor imobile din domeniul public al județului Olt; 

- aprobare documentație tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Realizare sediu 
de ambulanță în municipiul Caracal; 

- completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2017”; 
- aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Județean de Pază Olt; 
- acordarea în anul 2017 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţean Olt, pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din Judeţul Olt; 
- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin 

curse regulate speciale Societăţii Comerciale EDYTRANS OLITUR 2006 SRL; 
-atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin 

curse regulate speciale Societăţii Comerciale RAISSAN SPRINTOUR SRL pe ruta Potcoava 
(Sineşti) – Scorniceşti; 

- actualizarea Monografiei economico - militare a Judeţului Olt; 
- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 89/26.05.2016 privind aprobarea 

proiectului „Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu - Centrul Eparhial Social-
Cultural” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Olt în 
perioada 2017-2020; 

- aprobarea delegării parțiale a gestiunii unor activități specifice ale serviciului public de 
administrare a drumurilor județene, având ca obiect activitățile de întreținere curentă pe timp de 
vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la 
clădirile publice care aparțin Consiliului Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt” și a 
cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Pavilion 
Geronto-Psihiatrie și Adicții la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci” 

- stabilire indemnizație maximă lunară pentru consilierii județeni pe perioada 01 iulie 2017 
– 31 decembrie 2021; 

- aprobarea/avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitație publică 
organizate în vederea atribuirii: - Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților 
de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale 
serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt; - Contractului de delegare prin concesiune a 
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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; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la 
clădirile publice care aparțin Consiliului Județean Olt – Centrul Militar Județean Olt” și a 
cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Apartamente – Fosta Vilă 
de Protocol” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la 
clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivele de investiții „Construire 
podețe tubulare pe drumurile județene din județul Olt DJ 546C, DJ546E, DJ 643, DJ643C, DJ644, 
DJ 644A, DJ653, DJ 657B, DJ678G, DJ703, DJ703B, DJ703D, DJ642A”; 

- aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii reprezentând sediul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Olt” și a cheltuielilor legate de 
proiect; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice 
pentru sediul Consiliului Județean Olt” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la 
Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” ” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- consultarea cetățenilor județului, prin referendum, referitor la atribuirea denumirii Olt-
Romanați județului Olt; 

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Instalatie de 
detectie, semnalizare si avertizare incendiu la Consiliul Judetean Olt“; 

-aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la 
Spitalul Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al 
comunei Cungrea, a unei părți din zona drumului județean DJ 703D; 

- atribuirea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin 
curse regulate speciale Societății Comerciale DINU TUDOR INTIM SNC, pe ruta CARACAL – 
COMANCA – DEVESELU; 

- includerea în domeniul public al Județului Olt, a unor imobile și a terenului aferent 
situate în comuna Spineni, județul Olt, în care funcționează Centrul de Îngrijire și Asistență 
Spineni; 

- aprobarea documentației tehnico- economice pentru obiectivul de investiții ”Construire 
parcare la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, comuna Schitu, județul Olt”; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare 
drum județean DJ 679B, limită județ Teleorman – comuna Văleni, jud. Olt, km 13+500-13+900, 
L=400m”; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire 
pod nou din beton armat pe DJ 703D, comuna Cungrea, sat Spătaru, jud Olt, km 21+050”; 

- aprobarea proiectului ”Modernizare drum județean DJ642, Stoenești (intersecție DN6) – 
Giuvărăști (limită județul Teleorman)”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de 
parteneriat; 

- aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici 
actualizați pentru obiectivul de investiții nou „Modernizare drum județean DJ544A, km.0+000-
16+000, L=16,000 km, Corabia-Vădăstrița”, inclus pentru finanțare prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013; 

- aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă si de Canalizare “Oltul”, respectiv 
Comuna Brastavățu; 

- încetarea mandatului de consilier județean al doamnei Sulger Cornelia; 
- completarea unor comisii de specialitate ale Consiliului Județean Olt; 
- acordul de principiu pentru schimbarea destinației unui teren situat în comuna Schitu, 

județul Olt și transmiterea acestuia din domeniul public al Județului Olt și din administrarea 
Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, județul Olt; 
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- aprobarea proiectului „Modernizare drum judeţean DJ643, KM 0+000-KM 25+240, 
Bobu-Voineasa-Balş, Judeţul Olt“, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat; 

- modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 142/25.09.2017 cu privire la 
aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul 
Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- 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 2018; 

- aprobare taxe pentru anul 2018; 
- revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al municipiului Slatina și din 

administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina în domeniul public al județului Olt și în 
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- dezmembrarea unui imobil-teren aflat în domeniul public al județului Olt și în 
administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci; 

- 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, 
pentru anul 2018; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire 
pod nou din beton armat de DJ 703D, comuna Cungrea, sat Spătaru, jud. Olt, km 17+900”; 

- darea în folosință gratuită a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al 
județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Consolidarea 
corpului drumului, terasamentelor și versantului pe drumul județean DJ 546, km 117+375, 
comuna Teslui”; 

- însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt 
- modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea 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, 
cu modificările ulterioare; 

- constituire comisie specială pentru întocmirea Inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al județului Olt. 

În perioada 01.01.2017-31.12.2017 s-au analizat  un număr de  663 documentaţii de 
urbanism din care: 419 documentații pentru emiterea certificatelor de urbanism, 161  documentaţii 
pentru emiterea autorizațiilor de construire, 24 documentații pentru emiterea autorizațiilor de 
desființare, 38 documentaţii pentru prelungirea certificatelor de urbanism, 19 prelungire 
autorizaţii de construire și 2 prelungiri autorizații de desființare. 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 Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Consilier județean 
Ion Lucian BONDRESCU 


