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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 
                                          RAPORT 
privind activitatea desfăşurată in cadrul Consiliului Judetean Olt si in 
particular in cadrul Comisiei 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 in calitate de consilier judetean. 
 
 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. 

Referitor la activitatea din cadrul sedintelor (ordinare sau 
extraordinare) Consiliului Judetean Olt aceasta s-a axat asa cum era 
si normal pe studierea si aprobarea proiectelor de hotarari supuse 
analizei. In urma din ce in ce mai numeroaselor sesizari pe care le-
am primit din partea cetatenilor din judet dar cu precadere din 
municipiul Slatina, cu care am avut intalniri la sediul partidului sau la 
birourile parlamentare ale deputatilor si senatorului din partidul pe 
care-l reprezint, am supus atentiei plenului CJ Olt aspectele sesizate 
si in acelasi timp m-am abtinut sau am votat impotriva unor hotarari 
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care in analiza mea si prin prisma interesului cetatenilor erau 
inoportune. Rezultatul votului in sedintele CJ impreuna cu 
propunerile , interpelarile si intrebarile mele se regasesc in procesele 
verbale ale sedintelor CJ care sunt publice si sunt afisate pe site-ul 
CJ Olt. Din pacate in majoritatea covarsitoare a situatiilor cand m-am 
opus sau am propus situatii spre discutie in CJ Olt nu am fost 
sustinut de alti consilieri , opozitia in CJ Olt fiind inexistenta atat din 
punct de vedere politic cat si practic, aceasta situatie fiind de natura 
a prejudicia din punctul meu de vedere interesul public al cetatenilor 
pe care ii reprezentam in cadrul Consiliului Judetean Olt. 

In schimb din punct de vedere organizatoric atat pregatirea cat 
si desfasurarea sedintelor CJ Olt s-a desfasurat multumitor 
personalul CJ Olt facandu-si datoria si raspunzand cu promptitudine 
solicitarilor consilierilor. 
 
 
 
 
Consilier Judetean  
Catalin – Victor Trifu 

 
 
 
                         

 


