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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  
Cabinet Vicepreședinte 
Nr. 451/16.01.2019 
 
 
 
 
 

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL  
VICEPREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

PENTRU ANUL 2018 
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 a 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 22 de contracte de lucrări și servicii în valoare  totală de 26.545.071,49 

lei din care, pentru decontări în anul 2018 a fost prevăzută suma de 

22.818.175,17 lei. Din suma de 22.818.175,17 lei prevăzută pentru decontări 

de lucrări și servicii în anul 2018 a fost decontată suma de 14.633.502,20. Din 

contracte încheiate anterior s-au făcut decontări în anul 2018 în sumă de 

3.332.224,80 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, a fost încheiat un contract nou „Proiectare și execuție 

lucrări de modernizare drum județean DJ 544A, km 0+000-16+000, L=16,00 km, 

Corabia-Vădăstrița, inclus în PNDL2 în valoare de 21.266.614,55 lei cu TVA și s-au 

făcut decontări din contractele încheiate anterior pe PNDL1. Suma de 

26.780.561,82 lei a fost decontată în anul 2018 de la bugetul de stat pentru 

lucrări prevăzute în PNDL1 și PNDL2. 

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

1. Lucrări de fațade și  acoperiș la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș in 
valoare de   22.149,05 lei  cu  TVA; 
2. Lucrări  de  reparații și de modernizare  la  clădirea  fostă  Cantină + Centrală  termică,  
Centrul  de  plasament  Cireșarii  Corabia  în valoare  de  211.490,02  lei  cu TVA; 

  3. Realizare sediu  de ambulanță  în  municipiul Caracal în valoare  de 123.952,40 lei cu 
TVA; 
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     4. Reabilitarea instalației electrice la Centrul Militar Județean Olt în valoare de 
135.055,85  lei  cu  TVA; 

     5. Amenajare Punct comandă  la  Centru Militar Județean Olt, în valoare de  52.285,76  
lei cu TVA; 

 6. Asigurarea sustenabilitaţii şi durabilităţii investiţiilor realizate prin Programul  
Operaţional  Regional  2007 - 2013, în valoare de  93.200,00  lei cu TVA; 

 7. Reparații la clădirea fostă Centru de plasament Zorile în valoare de 32.368,00lei cu 
TVA; 

     8. Reparații la apartamente din Vila de  protocol a Consiliului Județean Olt, în valoare de 
9.580,70 lei cu TVA; 

     9. Rigole de colectare ape meteorice la Centrul Militar Județean Olt în valoare de 
20.218,08  lei  cu TVA. 

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 21 Proiecte de hotărâri privind 
aprobarea documentațiilor tehnico-economice la unele obiective de investitii, aprobate în 
şedinţe ale Consiliului Judeţean şi care au devenit Hotărâri: 

 
- H.C.J. nr. 8/25.01.2018 privind aprobarea  documentației  tehnico-economice la obiectivul 
Extindere și schimbare de destinație corp C1, demolare corp C2,C3,C4,C5 la imobil Creșa nr.1,  
în vederea  aducerii  în stare de funcționare și   desfășurării de activități  medicale; 
- H.C.J.  nr. 10/25.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice la  obiectivul  
Modernizare, Reabilitare  și Recompartimentare Bloc Medicală; 
- H.C.J. nr. 28/28.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice la  obiectivul  
Reabilitare Centru  Sf. Valentin, strada  Aleea  Muncii, bl.FA24,  sc. C, et.4, ap.10, municipiul  
Slatina, județul  Olt; 
- H.C.J. nr. 13/25.01.2018  privind aprobarea documentației tehnico-economice la  obiectivul 
Modernizare, reabilitare și recompartimentare  Pavilion  Materno - Infantil( etaj 2, etaj 3 parțial – 
Corp  A  Săli  nașteri, etaj 5, etaj 6 și etaj 9); 
- H.C.J. nr. 32/28.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice la  obiectivul  
Reabilitare Centru Sf. Valentin, strada Aleea Macului, bl. FA22, sc.D, et. 4, ap. 15”, municipiul 
Slatina , județul Olt; 
- Hotarârea nr. 33 din 28.02.2018 cu privire la aprobarea documentațiilor tehnico- economice cu 
principalii indicatori tehnico-economici actualizați după încheierea   contractelor de achiziție 
publica de lucrări pentru proiectarea   si execuția lucrărilor de modernizare pe drumurile județene 
DJ546E, DJ703D, DJ678E și DJ643C finanțate prin Programul   Național de Dezvoltare Locală, 
conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013; 
- H.C.J. nr. 80 din 26.04.2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 641, km 10+045-12+945, L = 2,900 km, 
Comuna Cezieni”; 
- H.C.J. nr. 97 din 31.05.2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice pentru 
obiectivul de investiții „Refacere drum județean DJ 546, km 117+375, localitatea Teslui, satul 
Deleni”; 
- H.C.J. nr. 100/31.05.2018  privind aprobarea  documentației  tehnico-economice la  obiectivul  
Reabilitare și  relocare  spații  medicale  din pavilionul  central  al  Spitalului  Județean  de  
Urgență  Slatina; 
- H.C.J. nr. 107 din 28.06.2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice pentru 
obiectivul de investiții „Refacere drum județean DJ 679B, 0,05 km, localitatea Văleni”; 
- H.C.J. nr. 109 din 28.06.2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 657B, km. 26+400-27+500, L = 1,100 km, 
comuna Sârbii Măgura”; 
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- H.C.J. nr. 120/26.07.2018, privind aprobarea  documentației  tehnico-economice la  obiectivul  
Reabilitarea  clădirii  Policlinica  veche  Slatina; 
- H.C.J. nr. 150/27.09.2018  privind aprobarea  documentației  tehnico-economice la  obiectivul  
Construire Pasarela Legătura Pavilion Central- Pavilion Medicală” – Spitalul Județean de Urgență 
Slatina; 
- H.C.J.  nr. 122 din 26.07.2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice pentru 
obiectivul  de investiții: „Modernizare drum județean DJ 546E, km. 15+750-16+750,  L = 1,000 
km, comuna Oporelu, județul Olt”;  
- H.C.J. nr. 129/30.08.2018  privind aprobarea  documentației  tehnico-economice la  obiectivul  
Montare  post  trafo  și  grup  generator  electric  aparținând  Spitalului de  Psihiatrie  Cronici-
Schitu,  județul  Olt; 
- H.C.J.  nr.131 din 30.08.2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico - economice pentru 
obiectivul de investiții ,,Refacere drum județean DJ 546 km 110+750, 0,03 Km, localitatea Teslui, 
satul Moșteni; 
- H.C.J. nr. 148/27.09.2018  privind aprobarea  documentației  tehnico-economice la  obiectivul  
„Reabilitare termică  Bloc  Central (Corp C1 + Corp C10)”  la Spitalul  Județean  de  Urgență  
Slatina  ; 
- H.C.J. nr. 166/25.10.2018  privind aprobarea  documentației  tehnico-economice la  obiectivul  
Modernizare și reabilitare etajele 2 și 3 inclusiv centrala termică secția Pneumologie Scornicești; 
- H.C.J. nr. 190/29.11.2018  privind aprobarea  documentației  tehnico-economice la  obiectivul  
Termosistem secția Pneumologie Scornicești; 
- H.C.J. nr. 194 din 22.11.2018 cu privire  la aprobarea documentației tehnico-economice cu 
principalii indicatori tehnico - economici actualizați după încheierea contractului de  lucrări pentru 
obiectivul de investiții ,,Modernizare drum județean DJ 544A, 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; 
- H.C.J. nr. 222 din 20.12.2018 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 644, km 33+345-37+185,L=3,840 km, 
Morunglav-Cîrlogani”. 

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

Am avizat rapoartele pentru un număr de 21 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: 
 
- H.C.J. nr. 19/25.01.2018 referitor la:  
           -  revocarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 225 din 21.12.2017 cu  privire la 
însușirea  Inventarului bunurilor care aparţin  domeniului public al Județului Olt; 
           -  modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările 
și completările ulterioare; 
- H.C.J. nr. 36/28.02.2018 cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în 
administrarea Consiliului Local al comunei Movileni, a unei părți din zona drumului județean DJ 
546B; 
- H.C.J. nr. 40/28.02.2018 cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în 
administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părți din zona drumului județean 
DJ 657; 
- H.C.J. nr. 52/29.03.2018 cu privire la darea în folosință gratuită a unui  spațiu dintr-un imobil 
aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina; 
- H.C.J. nr. 55/29.03.2018 cu privire la trecerea unor imobile, din domeniul public în domeniul 
privat al Judeţului Olt, în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării acestora; 
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- H.C.J. nr .58/29.03.2018 cu privire la  acordul de principiu pentru schimbarea destinației 
imobilului fosta „Creșă nr. 1 Slatina”, aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea 
Spitalului Județean de Urgență Slatina; 
- H.C.J. nr. 60/29.03.2018 cu privire la trecerea unui teren din domeniul public al Județului Olt și 
din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în domeniul public al comunei 
Schitu, județul Olt;  
- H.C.J. nr. 62/29.03.2018 cu privire la: predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A. a amplasamentelor 
necesare și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Consolidare 
maluri, decolmatare și executare pod auto peste Pârâul  Surduiu, pe DJ 648 A în comuna 
Verguleasa, județul Olt, km 4+552 – 4+567”; 
- H.C.J. nr. 92/31.05.2018 cu privire la atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate Societăţii Comerciale RAISSAN 
SPRINTOUR SRL pe ruta POTCOAVA (SINEŞTI) - SLATINA; 
- H.C.J. nr. 93/31.05.2018 cu privire la darea în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Olt-Eco”, a unui spațiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și 
în administrarea Consiliului Județean Olt;  
- H.C.J. nr. 101/31.05.2018 cu privire la modificarea unei poziții din Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al Judeţului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41 
din 26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.C.J. nr. 123/26.07.2018 cu privire la: modificarea Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al Judeţului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41 din 
26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.C.J. nr. 134/30.08.2018 cu privire la  schimbarea destinației imobilului fosta „Creșă nr. 1 
Slatina”, aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Spitalului Județean de 
Urgență Slatina; 
- H.C.J. nr. 136/30.08.2018 cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în 
administrarea Consiliului Local al comunei Oboga, a unei părți din zona drumului județean DJ 
643; 
- H.C.J. nr. 137/30.08.2018 cu privire la trecerea unei suprafețe de teren aparținând domeniului 
public al Județului Olt, din administrarea Serviciului Județean de Ambulanță Olt în administrarea 
Consiliului Județean Olt; 
-H.C.J. nr. 159/27.09.2018 privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea 
transportuluipublic de persoane prin curse regulate speciale Societăţii ComercialeDINU TUDOR 
INTIM S.N.C. pe ruta CARACAL-COMANCA-DEVESELU; 
- H.C.J. nr. 163/27.09.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt 
nr.93/31.05.2018 cu privire la darea în folosință gratuită Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară 
„Olt-Eco”, a unui spațiu dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea 
Consiliului Județean Olt; 
- H.C.J. nr. 170/25.10.2018 cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil 
aparținând domeniului privat al Județului Olt și aflat în administrarea Consiliului Județean Olt; 
- H.C.J. nr. 176/25.10.2018 cu privire la preluarea în domeniul public al Județului Olt a unui drum 
comunal și încadrarea acestuia din categoria funcțională a drumurilor de interes local în categoria 
funcţională a drumurilor de interes judeţean; 
- H.C.J. nr. 196/29.11.2018 pentru modificarea unei poziții din Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al Județului Olt, însușit prin H.C.J.  Consiliului Județean Olt nr. 41 din 
26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.C.J. nr. 219/20.12.2018 cu privire la darea în administrarea Muzeului Județean Olt a unui 
imobil aparținând domeniului public al Județului Olt. 
 

 

 

 

 

 

https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8954.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8954.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8954.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9382.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9382.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9382.pdf
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II. Arhitect Șef al Județului 
 

 
      1. Serviciul  de  urbanism si amenajarea teritoriului  
 
    În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, au fost verificate si avizate documentatiile 
depuse in vederea emiterii certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de 
construire/desființare, prelungirea valabilității certificatelor de urbanism și a autorizațiilor 
de construire/desființare.  Astfel, au fost verificate:  
- 212 documentații pentru eliberarea certificatelor de urbanism;, 
- 152 documentații pentru eliberarea autorizaţiilor de construire;  
- 37 documentații pentru eliberarea autorizațiilor de desființare;  
- 37 documentații pentru prelungire valabilitate certificate de urbanism; 
- 3 documentații pentru prelungire valabilitate autorizatii de construire.  
 
- În 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  109 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 comunele care  
au aceste planuri în reactualizare. In anul 2018 s-au   avizat 4 PUG-uri. 
 - 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 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul (cu modificarile si completarile ulterioare), 
efectuându-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, în 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 5 documentații pentru realizarea de  Plan Urbanistic Zonal, 4 
documentații pentru avizarea  de  Plan Urbanistic  General și 6 Studii de oportunitate. 
Vicepresedintele Consiliului Județean Olt este membru al  Comisiei Tehnice de 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului conform H.C.J. nr. 42/2012. 
- 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  Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului și Disciplina în Construcții , în anul 2018 s-au încasat taxe in 
valoare de  79.249   lei;- S-a  asigurat accesul solicitanților la documentațiile de urbanism 
și amenajarea teritoriului, în condițiile legii;  
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 - 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; 
 
 Compartimentul Disciplina în construcții  a avut  ca obiectiv asigurarea respectării 
legislației referitoare la autorizarea și executarea lucrărilor de construire pe tot cuprinsul 
județuluiOlt . 
 S-a asigurat  îndeplinirea următoarelor cerințe : 
- existența autorizațiilor de construire (prin sondaj); 
- respecatrea  termenelor de valabilitate acordate prin autorizația de  construire; 
- regularizarea taxelor de autorizație; 
- soluționarea sesizărilor cetățenilor; 
- s-a ținut permanent legătura cu Inspectoratul în Construcții în vederea rezolvării 
problemelor sesizate pe linie de disciplina în construcții. 
 
   2. Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe şi Strategii de 
Mediu 
 
   În anul 2018 au fost elaborate şi aprobate în Consiliul Judeţean următoarele hotărâri 
ale Consiliului Judetean Olt în domeniul Protecţiei Mediului: 

• Hotărârea nr. 67 din 26.04.2018 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 2018 

• Hotărârea nr. 69 din 26.04.2018 cu privire la aprobarea plăţii cozizaţiei Judeţului Olt 

pentru susţinerea activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO pe anul 

2018 

• Hotărârea nr. 99 din 31.05.2018 cu privire la acordare mandat special Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Oltul“ 

• Hotărârea nr. 169 din 25.10.2018 cu privire la utilizarea fondului de intretinere, 

inlocuire si dezvoltare de catre operatorul SC Compania de Apa Olt SA 

• Hotărârea nr. 186 din 05.11.2018 pentru: 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” 

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 2018 au au fost finalizate procedurile de licitație publică organizate în 

vederea atribuirii contractelor de delegare prin concesiune:  

https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8908.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8908.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8908.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8908.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8910.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8910.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8910.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8910.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8961.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8961.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/8961.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9418.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9418.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9418.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9458.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9458.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9458.pdf
https://www.cjolt.ro/pozearticole/documente/9458.pdf
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- Contract 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  

- Contract 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. 

- 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. 
- Dupa 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 privind 
instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare in municipiile/orasele si 
comunele județului Olt”.  
- “Regulamentul privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare in 

municipiile/orasele si comunele județului Olt” si taxa speciala de salubrizare au fost 

aprobate prin hotărâri de consilii locale. 

- S-au depus documentațiile pentru toate obiectivele si au fost obtinute urmatoarele 
avize/autorizatii/acorduri de functionare : 
- Autorizatia de gospodarire a apelor nr.17/23.01.2018 privind “Depozitul Ecologic 
Judetean si Statie de Sortare Deseuri In Comuna Balteni”, Judetul Olt . 
- Autorizatia de gospodarire a apelor nr.19/20.03.2018 la obiectivul Statie de Tranfer 
Deseuri Bals. 
- Autorizatia de gospodarire a apelor nr.64/02.04.2018 la obiectivul Statie de Tranfer 
Deseuri Scornicesti. 
- Autorizatia de gospodarire a apelor nr.27/25.04.2018  la obiectivul Statie de Tranfer 
Deseuri Caracal. 
- Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 23/19.04.2018 la obiectivul Statie de Tranfer 
Deseuri Corabia. 
- Autorizatia de gospodarire a apelor nr.39/26.03.2018 la obiectivul Depozit de deseuri 
inchis si ecologizat din municipiul Slatina. 
- Autorizatia de gospodarire a apelor nr.40/26.03.2018 la obiectivul Depozit de deseuri 
inchis si ecologizat din municipiul Caracal. 
- Autorizatia de gospodarire a apelor nr.43/26.03.2018 la obiectivul Depozit de deseuri 
inchis si ecologizat din orasul Bals. 
- Autorizatia de gospodarire a apelor nr.41/26.03.2018 la obiectivul Depozit de deseuri 
inchis si ecologizat din orasul Corabia. 
- Autorizatia de gospodarire a apelor nr.42/26.03.2018 la obiectivul Depozit de deseuri 

inchis si ecologizat din orasul Draganesti-Olt. 

APM Olt a emis urmatoarele Autorizatii de mediu: 
- Autorizatia de Mediu nr.71/25.09.2018 privind functionarea Statiei de Transfer deseuri 
menajere Bals. 
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- Autorizatia de Mediu nr.29/25.09.2018 privind functionarea Statiei de Transfer deseuri 
menajere Scornicesti. 
- Autorizatia de Mediu nr.68/25.09.2018 privind functionarea Statiei de Transfer deseuri 
menajere Corabia. 
- Autorizatia de Mediu nr.70.25.09.2018 privind functionarea Statiei de Transfer deseuri 
menajere Caracal. 
- Autorizatia integrata de mediu depozit balteni– In data de 20.06.2018 a avut loc in 

localitatea Balteni dezbaterea publica in vederea eliberarii Autorizatiei Integrate de 

Mediu. 

A fost predată operatorului care a castigat licitatia de operare a depozitului ecologic 

Balteni, Statiilor de Transfer si depozitelor neconforme inchise toata infrastructura creata 

in cadrul proiectului si au fost incheiate procese-verbale de predare – primire. 

• 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 

 
 
 
 

 
 
      


