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ANEXA B 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
Sediul: Slatina, B-dul.A.I.Cuza, nr.14, jud.Olt  
Nr.tel. : 0249/431080; Fax: 0249/431122 
Adresa e-mail: cjolt@cjolt.ro;  
Adresa pagina de Internet: www.cjolt.ro 
Nr. 
crt 

Tipul informaţiei privind mediul deţinută Condiţiile de disponibilizare a informaţiei 
Descriere succintă Denumire Cod 

1. Reducerea emisiilor poluante în 
atmosferă: 

 -  reducerea emisiilor de poluanţi şi 
gaze cu efect de seră prin 
implementarea unor sisteme alternative 
de producere a energiei; 

 - reducerea emisiilor din trafic – 
reabilitare şi modernizare drumuri 
judeţene.  

 

Starea elementelor 
de mediu 

- aerul şi atmosfera 

A1       Solicitarea şi furnizarea informaţiei privind mediul se 
fac în conformitate cu prevederile următoarelor acte 
normative: 

- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public; 

- HG nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001; 

- HG nr.878/2005 privind accesul publicului la 
informaţia de mediu; 

Disponibilizarea informaţiei privind mediul se face la 
cerere sau din oficiu, de către compartimentele 
specializate de informare şi relaţii publice. 

2. Investiţii în infrastructura de apă/apă 
uzată, conform programelor: 

 - HG nr.577/1997; 
 - OG nr.7/2006; 
 - P.N.D.R.; 
 - P.N.D.I.; 
 Elaborarea şi implementarea 

Programului de Acţiune pentru protecţia 
apelor împotriva poluării cu nitraţi 
proveniţi din surse agricole; 

 

Starea elementelor 
de mediu 

- apa 

A2 Idem 

3. Refacerea şi îmbunătăţirea calităţii 
solului, protecţia solului, diminuarea 
intensităţii proceselor de degradare a 
terenurilor şi ameliorarea progresivă a 
capacităţii de producţie a acestora sub 
efectul direct al culturilor forestiere: 

Starea elementelor 
de mediu 

- sol 

A3 Idem 
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realizare de proiecte pentru împădurirea 
terenurilor sau a terenurilor degradate; 

4.  Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii 
şi a patrimoniului natural prin realizare de 
proiecte pentru conservarea biodiversităţii 
în judeţul Olt 

Starea elementelor 
de mediu 

- suprafaţa terestră, 
peisajul şi ariile 

naturale, diversitatea 
biologică şi 

componentele sale 

A4 Idem 

5. Implementarea Directivei Nitraţi Factori, activităţi sau 
măsuri 

- substanţe 

B1 Idem 

6. Informare şi analiză în vederea 
identificării şi implementării tehnologiilor 
care produc energie verde  

Factori, activităţi sau 
măsuri 

- energie 

B2 Idem 

7. Managementul integrat al deşeurilor în 
judeţul Olt  

Factori, activităţi sau 
măsuri 

- deşeuri 

B5 Idem 

8. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt, 
Dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului 
Judeţean referitoare la protecţia factorilor 
de mediu 

Factori, activităţi sau 
măsuri 

- măsuri 
administrative 

B8 Idem 

9. Strategii şi politici cu impact asupra 
mediului sau pentru protecţia mediului 

Factori, activităţi sau 
măsuri 

- strategii şi politici 

B9 Idem 

10. Legislatia privind mediul, acorduri, 
convenţii şi alte documente internaţionale 
privind mediul: lista actelor normative în 
vigoare în domeniul protecţiei mediului, 
precum şi lista tratatelor internaţionale, 
convenţiilor şi a înţelegerilor privind 
mediul, actualizate la zi, indicarea 
website-ului pe care pot fi consultate 
textele integrale ale respectivelor 
reglementări 

Factori, activităţi 
 sau măsuri 
- legislaţie 

B10 Idem 

11. Planuri şi programe de acţiune, proiecte 
cu finanţare naţională sau europeană cu 
impact asupra mediului sau pentru 
protecţia mediului derulate de Consiliul 

Factori, activităţi sau 
măsuri 

- plauri şi programe 
de acţiune 

B11 Idem 
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Judeţean Olt 
12. Managementul situaţiilor de urgenţă 

provocate de fenomene hidro-meteo 
periculoase şi de calitate a mediului 
având ca finalitate reducerea efectelor 
fenomenelor hidro-meteo periculoase, 
eficientizarea intervenţiilor şi protejarea 
populaţiei 

Starea sănătăţii şi 
siguranţei populaţiei, 

condiţiile de viaţă, 
zonele culturale şi 

construcţiile 
- siguranţa populaţiei 

C2 Idem 

13. Informaţii privind: 
 - viaţa culturală a judeţului Olt; 
 - calendarul principalelor manifestări 

cultural educative,  

Starea sănătăţii şi 
siguranţei populaţiei, 

condiţiile de viaţă, 
zonele culturale şi 

construcţiile 
- zonele culturale 

C4 Idem 

14. Informaţii privind planurile urbanistice 
generale elaborate pentru unităţile 
administrativ-teritoriale de pe raza 
judeţului Olt, autorizaţii de construire şi 
certificate de urbanism 

Starea sănătăţii şi 
siguranţei populaţiei, 

condiţiile de viaţă, 
zonele culturale şi 

construcţiile 
- construcţii 

C5 Idem 

 
 
  


