
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDETEAN OLT 
Comisia pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică,  
Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului,  
Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură 

 
            

R A P O R T 
al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor 

Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de 
Arhitectură cu privire la activitatea desfășurată în perioada 01.01 2018 - 31.12.2018 

 
      
 În conformitate cu dispozițiile art.50 alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind 
STATUTUL aleșilor locali, Comisiile de specialitate în principalele domenii de activitate ale 
Consiliilor Județene au obligația să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut 
public prin grija Secretarului județului. 
 Comisia pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor 
Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de 
Arhitectură, în plenul acesteia, a desfășurat o activitate continuă, menită să contribuie la 
îndeplinirea atribuțiilor legale ce revin Consiliului Județean Olt.  

În perioada 01.01.2018-31.12.2018 membri Comisiei au participat la  18  ședințe de 
consiliu, dintre care 5 extraordinare, 1 de îndată și 12 ședințe ordinare ale Consiliului 
Județean Olt unde s-au analizat, dezbătut şi aprobat un total de 223  hotărâri, după ce au 
fost analizate și dezbătute cu argumente  „pro” si „contra”.  

Comisia pentru organizarea și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologice și protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură a fost 
constituită în baza Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 100 /24.06.2016 desfășurându-și 
activitatea în ședințe de lucru și analiză. 

Comisia pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
ecologie şi protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură  şi-a 
desfășurat activitatea în ședințe 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 01.01.2018-31.12.2018, Comisia s-a întrunit de 34 ori, în ceea ce privește 
activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului, Comisia s-a întrunit de  21 ori şi a  analizat 
un număr de 441 documentații în vederea obținerii a 212 certificate de urbanism, 152 
autorizații de construire, 3 prelungiri de valabilitate  autorizații de construire, 37 prelungiri 
valabilitate certificate de urbanism și 37 autorizații de desființare. 

Toate documentațiile analizate de către Comisie au fost aprobate şi se regăsesc în 
Rapoartele întocmite de comisie, la fiecare ședință. 

Comisia a avizat în anul 2018 următoarele proiecte de hotărâri: 
- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii 

„Construire pod nou din beton armat pe DJ653, comuna Schitu, km 23+177“ 
- aprobare documentaţie tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Extindere 

şi schimbare de destinaţie corp C1, demolare corp C2, C3, C4, C5 la imobil Creşa nr. 1, în 
vederea aducerii în stare de funcţionare şi desfăşurării de activităţi medicale“ 

- stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul 
aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, 
începând cu data de 1 ianuarie 2018 

- aprobare documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare, reabilitare şi recompartimentare Pavilion Materno - Infantil (etaj 2, etaj 3 parţia 
- Corp A Săli naşteri, etaj 5, etaj 6 şi etaj 9)“ 



- revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 225 din 21.12.2017 cu privire la 
însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt; modificarea 
şi completarea bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însuşit prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările 
ulterioare 

-aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii 
„Rebilitare Centru Sf. Valentin, strada Aleea Muncii, bl. FA24, sc. C, et. 4, ap. 10“ municipiul 
Slatina, judeţul Olt 

- aprobarea documentaţiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-
economici actualizaţi după încheierea contractelor de achiziţie publică de lucrări pentru 
proiectarea şi execuţia lucrărilor de modernizare pe drumurile judeţene DJ546E, DJ703D şi 
DJ643C finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, conform Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 

- aprobarea proiectului „Dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

- trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului 
Local al comunei Movileni, a unei părţi din zona drumului judeţean DJ 546B 

- modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 129/24.08.2017 cu 
privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei 
energetice la Biblioteca Judeţeană Olt Ion Minulescu“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

- tracerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administarea Consiliului 
Local al comunei Valea Mare, a unei părţi din zona drumului judeţean DJ 657 

- acordul de principiu pentru schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 
Slatina“, aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina 

- trecerea unor imobile, din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Olt, în 
vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării acestora 

- acordul de principiu pentru schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 
Slatina“, aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina 

- trecerea unui teren din domeniul public al Judeţului Olt şi din administrarea Spitalului 
de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în domeniul public al comunei Schitu, judeţuil Olt trecerea 
unui teren din domeniul public al Judeţului Olt şi din administrarea Spitalului de Psihiatrie 
Cronici Schitu Greci, în domeniul public al comunei Schitu, judeţuil Olt 

- 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 2018 

- aprobarea plăţii cozizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO pe anul 2018 

 - acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judeţului Olt, 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din Judeţul Olt 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economince pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare drum judeţean DJ 641, Km 10+045-12+945, L=2,900 km, Comuna Cezieni“ 

- actualizarea Monografiei economico-militare a Judeţului Olt 
- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane 

prin curse regulate Societăţii Comerciale RAISSAN SPRINTOUR SRL pe ruta POTCOAVA 
(SINEŞTI) - SLATINA 

- darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco“ a unui 
spaţiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Olt 

- atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul de transport 
rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru Judeţul Olt, în perioada 
01.05.2013 - 30.06.2019 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii 
„Refacere drum judeţean DJ 546, km 117+375, 0,06 km, localitatea Teslui, satul Deleni“ 



- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice 
la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitare şi relocare spaţii medicale din pavilionul central al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina“ 

- modificarea unei poziţii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Olt, însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu 
modificările şi completările ulterioare 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii 
„Refacere drum judeţean DJ 679B, 0.05 km, localitatea Văleni“ 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare drum judeţean DJ 657B, km. 26+400-27+500, L=1,100 km, comuna Sârbii 
Măgura“ 

- aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii reprezentând sediul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt“ şi a cheltuielilor legate de 
proiect 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice 
la clădirea Inspectoratului de Protecţie Civilă Olt“ şi a cheltuielilor legate de proiect 

- aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice 
la clădirile publice care aparţin Consiliului Judeţean Olt - Centrul Militar Judeţean Olt“ şi a 
cheltuielilor legate de proiect 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de „Reabilitarea 
clădirii Policlinica veche Slatina“ 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare drum judeţean DJ 546E, km. 15+750+16+750, L=1,000 km, comuna Oporelu, 
judeţul Olt“ 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Montare 
post trafo şi grup generator electric aparţinând Spitalului de Psihiatrie Cronici-Schitu, judeţul 
Olt“ 

- aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii 
„Refacere drum judeţean DJ 546 km 1110+750, 0,03Km, localitatea Teslui, satul Moşteni“ 

- schimbarea destinaţiei imobilului fosta „Creşă nr. 1 Slatina“, aflat în domeniul public 
al judeţului Olt şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

- trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în administrarea Consiliului 
Local al comunei Oboga, a unei părţi din zona drumului judeţean DJ 643 

- trecerea unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al Judeţului Olt, din 
administrarea Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt în administrarea Consiliului Judeţean 
Olt 

- aprobarea documentației tehnico-economice pentruobiectivul de investiții 
”Reabilitare termică Bloc Central (CorpC1 + Corp C10)” la Spitalul Județean de Urgență 
Slatina 

- aprobare documentației tehnico-economice pentruobiectivul de investiții „ 
Construire Pasarela Legătura Pavilion Central-Pavilion Medicala” - Spitalul Județean de 
Urgență Slatina 

- atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportuluipublic de persoane 
prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale DINU TUDOR INTIM S.N.C. pe ruta 
CARACAL-COMANCA-DEVESELU 

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii 
"Modernizare si reabilitare etajele 2 si 3 inclusiv centrala termica sectia Pneumologie 
Scornicesti" 

- aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil apartinand domeniului privat 
al Judetului Olt si aflat in administrarea Consiliului Judetean Olt 

- modificarea HCJ nr. 139 din 30.08.2018 cu privire la aprobarea proiectului 
"Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Mehedinti, Dolj si Olt la servicii medicale de 
urgenta" si a cheltuielilor legate de proiect 



- preluarea in domeniul public al Judetului Olt a unui drum comunal si incadrarea 
acestuia din categoria functionala a drumurilor de interes local in categoria functionala a 
drumurilor de interes judetean 

- aprobarea Master Planului judeţului Olt, a Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici ai proiectului„Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 
Olt, în perioada 2014-2020” 

- aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii 
"Termosistem sectia Pneumologie Scornicesti " 

- aprobarea documentatiei tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-
economici actualizati dupa incheierea contractului de lucrari pentru obiectivul de investitii " 
Modernizare drum judetean DJ 544A, km.0+000-16+000, L=16,000 km, Corabia-
Vadastrita", inclus pentru finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala, conform 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 

- aprobarea tarifelor pt. eliberarea acordului prealabil si autorizatiei de amplasare 
si/sau de acces la drumurile judetene precum si a tarifelor de utilizare a suprafetelor din 
zona drumurilor judetene pentru anul 2019 

- aprobare taxe pentru anul 2019 
- 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 2019. 

În perioada analizată Comisia a desfășurat o activitate în conformitate cu 
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean și cu respectarea Legii 
administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare. 
 

PREŞEDINTE, 
Ion Cătălin GRECU 

 


