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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 
 

RAPORT 
privind activitatea desf ăşurată de „ Comisia pentru organizarea 
şi dezvoltare urbanistic ă, realizarea lucr ărilor publice, ecologice 
şi protec ţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectur ă”, în perioada 01.01.2011  - 31.12.2011 
 

 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. 70/10 iulie 2008 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 
de rigoare, 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 01.01.2011  - 31.12.2011 s-au analizat în 30 de 
întruniri un număr de 299 documentaţii din care : 197 documentaţii 
pentru emiterea certificatelor de urbanism, 62  documentaţii pentru 
emiterea autorizaţiilor de construire, 6 documentaţii pentru emiterea 
autorizaţiilor de desfiinţare, 25 documentaţii pentru prelungirea 
certificatelor de urbanism, 9 prelungire autorizaţii de construire . 
 Documentaţiil analizate de către comisie au fost aprobate şi se 
regăsesc în Rapoartele întocmite de comisie, la fiecare şedinţă. 
 Comisia a mai analizat in 12 ședințe , un numar de 33 
documentaţii de urbanism sau alte asemenea aparţinând Serviciului 
Urbanism hotărând în consecinţă , din care amintim  : 

- Documentația privind ”Participarea județului Olt  la Programul  
privind instalarea sistemului  de incalzire care utilizeaza  
energie regenerabila,inclusiv inlocuirea sau completarea 
sistemelor de incalzire ”; 
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- Documentația pentru proiectul ” Managementul  situațiilor de 
urgență provocate de evenimente  hidro-meteo  periculoase și 
de calitate a mediului  și a cheltuielilor aferente proiectului ” 

- Documentația privind Convenția de colaborare  intre Ministerul 
Mediului  si Consiliul Județean Olt  in vederea implementarii 
proiectului ”Controlul Integrat  al poluarii cu nutrienți ” 

- trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al 
C.J.Olt; 

- Studiul de fezabilitate pentru ”Reabilitarea si dotarea  Școlii  
Profesionale  Speciale  Balș; 

- Studiul de fezabilitate privind indicatorii tehnico-economici la 
proiectul „ Sistem integrat de management al deșeurilor  si 
aprobarea contribuției județului Olt la cofinanțare ” 

- Aprobarea Regulamentului  local de implicare a publicului in 
elaborarea  sau revizuirea Planurilor de urbanism și 
amenajarea teritoriului ; 

-  Planul de analiză si acoperire a riscurilor  , actualizat, pentru 
situații de urgență la nivelul județului Olt 

- Modificarea si completarea acordului de parteneriat pentru 
implementarea  proiectului ” Conservarea biodiversității in 
județul Olt ” 

- Analiza raportului ”Consultarea cetățenilor  județului prin 
referendum ,referitor la propunerea  de desființare a județului 
Olt ” 

- Aprobarea P.A.T.Z.-Interjudețean  pentru ”Amenajarea 
Hidroenergetică a riului Olt  pe sectorul Izbiceni-Dunăre CHE 
Izlaz” 

- Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaționale 
pentru intervenții in situații de urgență in regiunea Sud-Vest 
Oltenia  

În perioada analizată , Comisia pentru organizarea şi dezvoltare 
urbanistică 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. 

PREŞEDINTE, 
              Pavel BELINSKI 

 


