CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
RAPORT

privind activitatea desfăşurată de domnul consilier Brinaru
GHEORGHITA
IN „ Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură”, în perioada
01.01.2014- 31.12.2014

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. 69 /28.06.2012 şi şi-a
desfăşurat activitatea în şedinţe 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 perioada 01.01.2014 -31.12.2014 s-au analizat în 21 întruniri un
număr de 291 documentaţii de urbanism din care :
165 documentaţii pentru emiterea certificatelor de urbanism,
87 documentaţii pentru emiterea autorizaţiilor de construire,
7 documentaţii pentru emiterea autorizaţiilor de desfiinţare,
14 documentaţii pentru prelungirea certificatelor de urbanism,
18 prelungire autorizaţii de construire .
Documentaţiile analizate de către comisie au fost aprobate şi se
regăsesc în Rapoartele întocmite de comisie, la fiecare şedinţă.
Comisia a mai analizat in alte 14 ședințe, proiecte de hotariri ale
Consiliului Judetean Olt sau rapoarte , hotărând în consecinţă ,
documentații dintre care amintim :
-Punerea la dispozitie a unei suprafete de teren aflata in domeniul
public al judetului Olt si in administrarea Spitalului Judetean de
Urgenta Slatina pentru implementarea proiectului Neutralizarea
deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca
-Activitatile in care va fi implicat judetul Olt in managementul si
implementarea proiectului ”Optimizarea capacitatii de interventie in
situatii de urgenta in Regiunea Sud-Vest Oltenia „ ;
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-Modificarea Actului
Constitutiv si Statutului Asociatiei
de
Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia ;
-Trecerea unui teren din domeniul public al orasului Corabia si din
administrarea consiliului local al orasului Corabia in in domeniul
public al judetului Olt si administrarea Consiliului judetean Olt –
includerea unei constructii in domeniul public al judetului Olt si in
administrarea Consiliului judetean Olt ,
- Trecerea unui teren din domeniul public al orasului Draganesti –
Olt si din administrarea consiliului local al orasului Draganesti –
Olt in in domeniul public al judetului Olt si administrarea Consiliului
judetean Olt –includerea unei constructii in domeniul public al
judetului Olt si in administrarea Consiliului judetean Olt ;
-Trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Olt a
unui imobil si aprobarea concesionarii acestuia prin licitatie publica ;
-Aprobarea tarifelor pentru 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 2014 ;
-Aprobarea
Regulamentului si a caietului de sarcini,pentru
efectuarea transportului public judetean de persoane pe curse
regulate in judetul Olt;
-Trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Olt in
vederea scoaterii din functiune si a demolarii a unei parti din
imprejmuirea imobilului ”Cladire apartamente –Fosta vila protocol
(S+P+E ) aflata in administrarea Consiliului Judetean Olt ;
-Trecerea unui imobil din domeniul privat al judetului Olt in
domeniul public al comunei Simburesti ( spitalul Simburesti );
-Eliberarea unor licente de traseu pentru efectuarea transportului de
persoane prin curse regulate speciale ;
-Aprobarea Strategiei Judetene Antidrog Olt 2014-2020 si a
Planului de Actiune pentru Implementarea Strategiei Judetene
Antidrog Olt in perioada 2014-2016 ;
-Aprobarea co-finantarii de catre Consiliul Judetean Olt a proiectului
”Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a
documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare
a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Olt in perioada
2014-2020 ” implementat de Compania de Apa Olt SA ;
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-Aprobarea contractului de sponsorizare incheiat intre SC
TEHNOTON SA si Consiliul Judetean Olt ;
-Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de
investitii din domeniul drumurilor judetene ( DJ 546 E,DJ 642A ,
DJ 643C,DJ 651B,DJ653,DJ 678E,DJ 657B,DJ 703C,DJ 703D )
cuprinse si finantate prin programul National de Dezvoltare Locala
aprobat prin OUG nr.28/2013 ,cu modificarile si completarile
ulterioare ;
-Stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana cu
handicap ingrijita si protejata in centrele rezidentiale publice din
cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Olt pentru persoane cu handicap , pentru luna septembrie 2014 ;
-Aprobarea conturilor de executie a bugetului judetului Olt la data
de 30.09.2014;
-Actualizarea programului de transport public judetean de persoane ,
prin curse regulate ,pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019 si
stabilirea
statiilor publice aferente transportului public pentru
persoane , prin curse regulate,in judetul Olt , pentru perioada
01.05.2013 - 30.06.2019 ;
-aprobarea primirii de noi membri in cadrul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu
Apa si Canalizare Olt ,respectiv comunele Verguleasa si Rotunda ;
În perioada analizată,Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice ,ecologie si protectia
mediului , conservarea monumentelor istorice si de arhitectură , a
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
BRÎNARU GHEORGHIȚĂ
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