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RAPORTUL DE ACTIVITATE AL  

VICEPREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
PENTRU ANUL 2017 

PERIOADA : 01 IANUARIE – 31 DECEMBRIE 
 
 
 

 
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 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 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 26 de contracte de lucrări și servicii în valoare totală de 6.539.947,07 lei 

iar din aceste contracte a fost decontată suma de 3.827.136,29 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 încheiate un număr de patru contracte noi pentru 

proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare incluse în PNDL1, în valoare 

totală de 27.187.791,20 lei. 

Au fost realizate lucrări de modernizare decontate de la bugetul de stat în valoare 

de 12.571.120,67 lei. 

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

1. Înlocuire  uși  din  lemn  la  Centrul  Militar Județean  Olt, în valoare de 34.253,63 lei 
cu  TVA; 
2. Refacere acoperiș la corpul de garaje al Centrului Militar Județean Olt, în valoare de  
29.154,11  lei  cu TVA; 
3. Instalație de  detecție, semnalizare și avertizare incendiu la Consiliul Județean Olt, în 
valoare  de  250.000,00 lei cu TVA; 

     4.  Lucrări  de  ignifugare  la  acoperișurile  din lemn  ale  clădirilor  Consiliului  Județean  
Olt, în valoare de 53.410,77  lei  cu  TVA; 

     5.  Înlocuire  pardoseli de mochetă cu pardoseli din parchet la Consiliul Județean Olt, în 
valoare de  24.399,29 lei cu TVA; 
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 6.  Lucrări  de  reparații  și  de  modernizare  la  clădirea  fostă  Cantină + Centrală  
termică,  Centrul  de  plasament  Cireșarii  Corabia, în valoare de  83.985,11  lei cu TVA; 

 7. Lucrări de fațade și  acoperiș la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș în 
valoare de 146.265,91 lei cu TVA 

      8. Asigurarea sustenabilității şi durabilităţii investiţiilor realizate prin Programul 
Operaţional  Regional 2007 - 2013, în valoare de 92.193,76 lei cu TVA. 

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 14 Proiecte de hotărâri privind 
aprobarea documentațiilor  tehnico-economice la unele obiective de investitii, care au 
devenit Hotărâri. 

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

 

Am avizat rapoartele pentru un număr de 20 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. 
 

II. Arhitect Șef al Județului 
 
      3. Serviciul  de  urbanism si amenajarea teritoriului  
 
    In perioada 01.01.2017 - 31.12.2017, au fost verificate si avizate documentatiile si 
rapoartele in vederea eliberării certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire 
sau desființare . Astfel, au fost verificate:  
       - 419 documentații pentru eliberarea certificatelor de urbanism, 
       - 161 documentații pentru eliberarea autorizaţiilor de construire,  
       -  24 documentații pentru eliberarea autorizațiilor de desființare ,  
       -  38 documentații pentru prelungirea de Certificate de urbanism,  
        - 19 documentații pentru prelungirea de autorizatii de construire, 
       -   2  documentații pentru prelungirea  de autorizații de desființare . 
 
   - In sensul  respectării prevederilor art. 23 din Normele  metodologice de aplicarea 
Legii nr.50/19991 privind autorizarea executării lucrarilor  de construcții ,s-a asigurat 
eliberarea unui număr de 129  Avize  ale structurii de specialitate  din cadrul Consiliului 
Județean Olt, la cererea  primarilor localitaților in care nu s-au constituit structuri proprii 
de specialitate privind urbanismul. 
   - Prin angajatii 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  localităţile 
care  au aceste planuri în reactualizare. In anul 2017 s-au avizat 7 PUG-uri (Piatra Olt, 
Crimpoia, Giuvărăști, Gîrcov, Șopirlița, Bârza, Milcov) .      
    - De asemenea, în această perioadă , în domeniul urbanismului şi amenajării 
teritoriului, s-a urmărit respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991, privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii (republicată şi modificată )  şi a Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (cu modificarile si completarile 
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ulterioare), efectuandu-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, in conformitate cu prevederile legale, functionarea 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 numar  de 7 documentații pentru realizarea de  Plan Urbanistic Zonal, 7 
documentații pentru avizarea  de  Planuri Urbanistice Generale și 8 Avize de 
Oportunitate pentru extinderi de intravilan. 
Vicepresedintele Consiliului Județean Olt este membru al  Comisiei Tehnice de 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului . 
 
   - S-a asigurat  întocmirea de  răspunsuri la toate scrisorile şi sesizările  cetăţenilor, 
referitoare la probleme de urbanism , care au fost adresate Consiliului Județean Olt ;       
   - Pentru toate documentațiile depuse la Consiliul Județean Olt la serviciul de Urbanism 
, în anul 2017 s-a încasat in contul instituției , taxe in valoare de 85.723 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 in format  electronic, a listelor cuprinzând certificatele de 
urbanism și autorizațiile de construire/desființare  emise; 
Un alt obiectiv indeplinit al Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului a fost  
asigurarea respectării legislației referitoare la autorizarea și executarea lucrărilor de 
construire pe tot cuprinsul județului  Olt . 
S-a asigurat  indeplinirea urmatoarelor cerințe  : 
- actualizarea  Planurilor  de Urbanism Generale ale comunelor   
- existența autorizațiilor de construire și desființare (prin sondaj); 
- respecatrea  termenelor de valabilitate acordate prin    
   certificatele de urbanism și   autorizațiile de    construire; 
- regularizarea taxelor de autorizație; 
- participarea in comisiile de recepție a lucrărilor de construcții   
  care au fost autorizate de Consiliul Județean Olt ; 
- soluționarea  sesizărilor  cetățenilor; 
- s-a ținut permanent legătura cu Inspectoratul în Construcții în vederea rezolvării 
problemelor sesizate pe linie de disciplina în construcții; 

 
 
 
 
   4. Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe şi Strategii de 
Mediu 
 
   În anul 2017 au fost elaborate şi aprobate în Consiliul Judeţean următoarele hotărâri 
ale Consiliului Judetean Olt în domeniul Protecţiei Mediului: 

• Hotărâre privind aprobarea participării judeţului Olt, reprezentat prin Consiliul 
Judeţean Olt, la majorarea capitalului social al S.C „Compania de Apa Olt ” S.A. 
cu aport în numerar. 

• Hotărâre privind aprobarea primirii unui nou membru în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu 
Apă si de Canalizare “Oltul”, respectiv Comuna Brastavăţu. 

• Hotărâre cu privire la 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 
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deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de 
salubrizare de pe raza județului Olt; - 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. 

• Hotărâre cu privire la: desemnare membri în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „OLT- ECO”. 

• Hotarâre cu privire la: aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea 
activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2017. 

• Hotărâre 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 2017 

  În anul 2017 au fost emise următoarele dispoziţii în domeniul Protecţiei Mediului: 

• Dispozitie cu privire la: constituirea Comisiei de coorodonare si supervizare pentru 

prgatirea si planificarea contractului “Delegarea gestiunii prin concesiunea 

activitatii de operare a Centrului de Management al Deseurilor Balteni si a Statiilor 

de Transfer si monitorizarea depozitelor neconforme inchise din judetul Olt” din 

cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deseurilor in judetul Olt” – 

nr. 472/19.09.2017. 

• Dispozitie cu privire la constituirea Comsiiei de evaluare a ofertelor depuse in 

vederea atribuirii contractului “Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de 

operare a Centrului de Management Integrat al deseurilor Balteni si a Statiilor de 

Transfer si monitorizarea depozitelor neconforme inchise din judetul Olt” din 

cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deseurilor in judetul Olt” – 

nr. 518/05.12.2017. 

• Dispozitie cu privire la: nominalizare membri in cadrul Unitatii de Implementare a 

Proiectului “Sistem Integrat de Management al Deseurilor in judetul Olt” – UIP1 – 

nr. 5/16.01.2017. 

• Dispozitie privind numirea comisiei de receptie finala a lucrarilor obiectivului de 

investitii “Inchiderea depozitelor urbane existente in judetul OLT – Slatina, 

Draganesti Olt, Scornicesti, Caracal, Corabia si Bals” – nr. 201/06.04.2017. 

     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.  
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 si au fost 
incheiate receptiile finale.  
     In cursul anului 2017 au fost elaborate documentatiile cu privire la aprobarea/ 

avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitație publică organizate în 

vederea atribuirii contractelor de delegare prin concesiune a urmatoarelor contracte:  

- 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; si  
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- 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. 

Pentru încheierea acestor contracte Consiliul Județean Olt și Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară “OLT- ECO” au transmis celor 112 Autorități Publice Locale din judet 
spre aprobare/avizare prin Hotărâri ale consiliilor locale - Regulamentul de salubrizare al 
Judetului Olt.  
- Regulamentul de salubrizare al Judetului Olt a fost avizat prin 112 hotărâri de consilii 

locale si prin Hotărâre a Consiliului Județean Olt. 

-   Aprobarea Regulamentului de salubrizare al Judetului Olt in AGA a ADI – Olt Eco – 

martie 2017. 

- Documentatiile de atribuire pentru semnarea Contractelor de concesiune pentru 

atribuirea contractelor de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a 

centrului de management integrat al deșeurilor Bălteni, a stațiilor de transfer și 

monitorizarea depozitelor neconforme închise din județul Olt si a contractului de 

delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor 

municipale şi altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe 

raza județului Olt  - au fost aprobate/avizate prin 112 hotărâri de consilii locale si prin 

Hotărâre a Consiliului Județean Olt. 

-   Aprobarea Documentațiilor de Atribuire in Adunarea Generala a Asociaților ( ADI) – 

Olt Eco s-a făcut in luna septembrie 2017. 

- Consiliul Județean Olt in cursul anului 2017 a depus documentațiile pentru obținerea 
Autorizațiilor de funcționare pentru obiectivele din cadrul SMID Olt. 
- Pentru Centrul de Management Integrat al deseurilor Bălteni, Statiile de Transfer si 
depozitele municipale inchise prin proiect s-au depus documentatiile pentru obtinerea 
Autorizațiilor de Gospodărire a Apelor. 
-  Au fost demarate procedurile pentru obținerea acordului/autorizațiilor de mediu in 

vederea funcționarii a tuturor obiectivelor finalizate in cadrul proiectului.   

-  Au fost depuse documentatiile pentru autorizare a investitiilor de catre Directia de 
Sanatate Publica Olt, procedura a fost încheiată pentru toate obiectivele prin emiterea 
actelor de reglementare. 

• Au fost analizate propunerile făcute de consiliile locale, în vederea elaborării de  
prognoze pentru refacerea şi protecţia mediului;  

•  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 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 

 
 
 
 

 
       

 


