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                              RAPORT  DE  ACTIVITAT E 
 

ACTIVITATEA  DESFASURATA  IN  PERIOADA 
01.01.2011 - 31.12.2011 în  calitate  de 

Vicepre şedinte  al   Consiliului    Jude ţean  Olt 
 

 
În baza organigramei aprobate de Consiliul Judeţean Olt şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Olt, am in subordine activitatea urmatoarelor 
servicii si compartimente: 

 
I. Serviciul Tehnic, Investi ţii 
În  ceea ce priveşte activitatea  de administrare a drumurilor  şi în 

domeniul  investiţiilor, în perioada 01.01.2011 – 31.12.2011, am  asigurat  
îndeplinirea  atribuţiilor privind   realizarea  tuturor lucrărilor  de 
întreţinere şi reparaţii ale drumurilor judeţene sau comunale, după caz, şi 
investiţiilor cuprinse în  programele anuale aprobate după cum urmează : 

 
Drumuri -mihaela 
 

     II.   Serviciul  de  urbanism si amenajarea teritoriului  
 

    In perioada ianuarie-decembrie 2011, am avizat documentatiile si 
rapoartele in vederea emiterii Dispozitiilor Presedintelui pentru eliberarea 
certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire astfel :        
- au fost verificate  197 documentații în vederea eliberării certificatelor de 
urbanism, 62 documentații pentru eliberarea autorizaţiilor de construire, 
6 documentații pentru eliberarea autorizațiilor de desființare și pentru 
toate acestea  au fost  emise 19 Dispoziții ale Președintelui. 
- In sensul  respectării prevederilor art. 23 din Normele  metodologice de 
aplicarea Legii nr.50/19991 privind autorizarea executării lucrarilor  de 
construcții ,  s-au eliberat un număr de  87 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 . 
   - S-a acordat asisten ţă tehnic ă de specialitate  instituţiilor publice din 
subordinea Consiliului Judeţean Olt, unităţilor administrativ - teritoriale 
din judeţ  şi tuturor persoanelor fizice şi juridice care au solicitat 
urbanismul , efectuandu-se controale tematice  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  localităţile care  au aceste planuri în reactualizare , cu mențiunea 
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că, desi s-a solicitat necesarul de alocații de la bugetul de stat in vederea 
realizarii/actualizării PUG-urilor,  în anul 2011 s-au acordat județului Olt 
pentru realizare PUG  suma de 247.901 lei     ;      
     
 - De asemenea, în această perioadă , în domeniul urbanismului şi 
amenajării teritoriului , s-a urmărit respectarea prevederilor Legii 
nr.50/1991, republicat ă şi modificat ă  şi a Legii 350/2001 privind  
amenajarea teritoriului şi în aprox. 65 % din localităţile judeţului , 
punându-se accentul pe soluţionarea aspectelor semnalate în Notele de 
constatare anterioare; 
    -S-a verificat  modul 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 în termenul de valabilitate al acesteia; 
- S-a  asigurat ,in 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 nr. de 16 
documentații pentru realizare Plan Urbanistic Zonal , 6 documentații 
pentru Planuri de urbanism de Detaliu, în diferite localități din județ  și 
1 Plan de Urbanism General ( Găneasa ) .  
- S-au întocmit un nr. de 37  răspunsuri la scrisori şi sesizări ale 
cetăţenilor;   
- S-a căutat în arhivă și s-a întocmit răspuns pentru un nr. de 23            
 cetățeni care au solicitat  documente referitoare la LEGEA nr. 10/ 2001 
privind regimul juridic al unor imobile  preluate in mod abuziv in perioada 
6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;          
- S-a  asigurat respectarea  Graficului  privind de finitivarea Planului 
de Amenajare a Teritoriului Județean  Olt . 
Au fost avizate Fazele  I, II, III și  IV . 
 
- Pentru toate documentațiile depuse la Consiliul Județean Olt la serviciul 
de Urbanism , în anul 2011 s-a încasat in contul instituției , suma de  
260.097,98   lei. 
 - Am asigurat accesul solicitanților la documentațiile de urbanism și 
amenajarea teritoriului, în condițiile legii;  
 -S-a asigurat caracterul public ,prin afișarea lunară la panoul din fața 
sediului dar și in format  electronic, a listelor cuprinzând certificatele de 
urbanism și autorizațiile de construire/desființare  emise; 
- S-au îndeplinit și alte atribuții  încredințate de 
Președinte,Vicepreședinte sau Secretarul General al Județului;   

 
   III.  Compartimentul  Disciplina in  Construc ții 
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    Compartimentul de disciplină în construcții este subordonat 
Arhitectului șef și are ca obiectiv asigurarea respectării legisilației 
referitoare la autorizarea și executarea lucrărilor de construire. 
 S-a asigurat  indeplinirea urmatoarelor 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; 

♦ am  îndeplinit și alte atribuții  încredințate de Vicepreședinte;   
 
 
 IV.  Serviciul Unitatea de Implementare a Proiecte lor  
 
 În anul 2011 au fost elaborate şi aprobate în Consiliul Judeţean 
următoarele hotărâri si dispoziţii privind proiectele cu finantare 
europeana si nationala de Protecţia Mediului: 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt  nr.16/21.01.2011 privind:  
- Participarea Judetului Olt la „Programul privind instalarea sistemelor 

de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea 
sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi 
administrative teritoriale, institutii publice şi unităti de cult”; 

- aprobarea cotei de participare a Consiliului Judetean Olt la finanţarea 
proiectului “Utilizare Energii Neconventionale – Spitalul Judetean de 
Urgenta Slatina” 

- aprobare studiu de fezabilitate. 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt  nr.17 din 21.01.2011 privind: 
participarea Judetului Olt la „Programul privind instalarea sistemelor de 
încălzire care utilizează energie regenerabilă, înlocuirea sau 
completarea sistemelor clasice de încălzire–beneficiari unităţi 
administrative teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult”; 
- aprobarea cotei de participare a Consiliului Judeţean Olt la finanţarea 
proiectului “Utilizare Energii Neconventionale – Complex Servicii 
Persoane Adulte” Slatina; 
- aprobare studiu de fezabilitate. 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt  nr.23 din 24.02.2011cu 
privire la: aprobarea plăţii cotizaţiei Judeţului Olt pentru susţinerea 
activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul” pe anul 2011; 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt  nr.30 din 24.02.2011 pentru: 
modificarea şi completarea Contractului de asociere dintre Judeţul Olt şi 
celelalte unităţi administrativ- teritoriale ale Judeţului Olt, având ca obiect 
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realizarea proiectului de interes comun” Sistem integrat de management 
al deşeurilor în Judeţul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Olt nr. 100 din 23 iulie 2009; 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt  nr.33 din 24.02.2011 privind 
aprobarea Conventiei de colaborare între Ministerul Mediului şiPădurilor- 
Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu 
Nutrienti” şi Consiliul Judetean Olt, în vederea implementării în comun a 
Proiectului „ Controlul integrat al poluării cu nutrienti” 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt  nr.34 din 24.02.2011 cu privire 
la: aprobarea plătii cotizatiei Judetului Olt pentru sustinerea activitătii 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2011; 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt  nr.52 cu privire la aprobarea 
Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 
“Sistem integrat de management al de şeurilor în jude ţul Olt”; 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt  nr.53 din 14.04.2011 cu privire 
la aprobarea contributiei Judetului Olt la co-finantarea proiectului 
“Sistem integrat de management al de şeurilor în jude ţul Olt” ; 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt  nr.63 din 26.05.2011 cu privire 
la modificarea şi completarea Acordului de parteneriat pentru 
implementarea proiectului ”Conservarea biodiversit ăţii în jude ţul Olt” ; 
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt  nr.148/22.12.2011  cu privire 
la aprobarea Actului Adiţional nr. 2/2011 la Acordul de parteneriat pentru 
implementarea proiectului ”Conservarea biodiversit ăţii în jude ţul Olt”.  
� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt  nr.149/22.12.2011 cu privire la 
asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului 
“Conservarea biodiversit ăţii în jude ţul Olt”  şi acoperirea contravalorii 
cheltuielilor altele decât cele eligibile. 

� Hotărârea  Consiliului Jude ţean Olt nr.188/23.12.2010  cu privire la 
aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului 
“Conservarea biodiversit ăţii în jude ţul Olt”  ;   
� Dispozi ţa preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt 
nr.176/18.03.2011  cu privire la înfiinţarea Unităţii de Implementare a 
Proiectului “Conservarea biodiversit ăţii în jude ţul Olt”  - UIP 2;   
� Dispozi ţa preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt 
nr.178/22.03.2011  privind  împuternicire persoană pentru 
semnarea cererii de finanţare şi a anexelor acesteia la proiectul 
“Conservarea biodiversit ăţii în jude ţul Olt” ; 
� Dispozi ţa preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt 
nr.182/28.03.2011  privind aprobarea organigramei Unităţii de 



 5

Implementare a Proiectului  “Conservarea biodiversit ăţii în 
jude ţul Olt”- UIP2 ; 
� Dispozi ţa preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr.  
217/30.05.2011 cu privire la constituirea Comisie de evaluare a ofertelor 
depuse în vederea atribuirii contractlor de serviii din cadrul proiectului 
“Sistem integrat de management al de şeurilor în jude ţul Olt”; 
� Dispozi ţa preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt 
nr.510/22.11.2011  referitoare la modificarea şi completarea Dispoziţiei 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr.217/30.05.2011 cu privire la 
constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse în vederea atribuirii 
contractelor de servicii din cadrul proiectului “Sistem integrat de 
management al de şeurilor în jude ţul Olt”; 
� Dispozi ţa preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt 
nr.517/06.12.2011  pentru modificarea art.1 al Dispoziţiei Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt nr. 176/18.03.2011 cu privire la înfiinţarea 
Unităţii de Implementare a Proiectului “Conservarea biodiversit ăţii în 
jude ţul Olt”  – UIP 2;  
� Dispozi ţa preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt 
nr.518/06.12.2011  pentru modificarea art.1 al Dispoziţiei Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt nr.182/28.03.2011 privind aprobarea 
organigramei Unităţii de Implementare a Proiectului “Conservarea 
biodiversit ăţii în jude ţul Olt”  – UIP 2;  

       In anul 2011 in cadrul proiectelor cu finantare europeana si nationala 
de Protecţia Mediului au fost parcurse următoarele etape:    
� “Sistem integrat de management al de şeurilor solide în jude ţul 
Olt”. 

-  Proiectul „Sistem integrat de management al de şeurilor în 
jude ţul Olt” va fi finanţat prin POS Mediu Axa prioritar ă 2 –“ 
Dezvoltarea sistemelor de management integrat al de şeurilor şi 
reabilitarea siturilor istorice contaminate”  pentru care se asigură 
finanţarea cheltuielilor eligibile conform POS Mediu, astfel: 80% grant UE 
- FEDR, 18% Buget de stat şi 2% Bugete  locale.  

Valoarea totală a proiectului este de 31.812.843 Euro , fără TVA 
(130.544.001 lei), din care finanţarea nerambursabilă din Fondul 
European de Dezvoltare Regională este de 23.060.887 Euro  
(94.630.350 lei). 

-   Contractul de Finantare pentru acest proiect a fost semnat in data 
de 29.04.2011si va fi implementat pina in anul 2015.  
-  Stadiul proiectului : In curs de implementare. 

-    Beneficiarul final al proiectului este Consiliul Judeţean Olt  iar 
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beneficiari locali sunt 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”. 
Prin intermediul acestui proiect se vor realiza următoarele obiective: 
- Depozit ecologic de deşeuri Bălteni cu o perioadă de funcţionare 2012 

- 2023. 
- Staţie de sortare cu o capacitate totala de 29.000 t/an, 14.700 t/an 

pentru hartie si carton si 14.300 t/an pentru plastic si metal. 
- Staţie de tratare levigat Balteni. 
- Sistem de colectare a gazului deposit Balteni. 
- Alimentare cu apă, alimentare cu energie electrică. 
- Drumuri de acces si alei interioare. 
- Pavilion administrativ. 
- Construcţia a 4 staţii de transfer la: Scornicesti, Bals, Caracal si 

Corabia. 
- Realizarea sistemului de colectare a deşeurilor solide, care include 

facilităţi pentru colectare selectivă, transport şi transfer al deşeurilor şi 
care va deservi întregul judeţ  prin construirea de platforme pentru 
colectare în toate localităţile judeţului Olt . 
- Închiderea depozitelor urbane neconforme din municipiile Slatina şi 

Caracal şi oraşele Corabia, Balş, Scorniceşti şi Drăgăneşti-Olt. 
- Compostarea deşeurilor biodegradabile va fi rezolvată parţial folosind 

unităţi de compostare, alături de campanii de constientizare a 
populaţiei pentru compostarea deşeurilor menajere ; 

- Dotarea localitatilor urbane cu 8 tocătoare pentru deşeuri din 
parcuri si gradini.  
 

�  „Modernizarea infrastructurii de apa/apa uzata în j ude ţul Olt”  � 

       Investitiile, în valoare totala de 72.787.679  Euro ( 292.621.027  Lei) 
fără TVA, au în vedere reabilitarea sistemului de distributie a apei si a 
sistemului de colectare si tratare a apei uzate în aglomerarile Slatina, 
Scornicesti, Draganesti-Olt, Piatra-Olt si Potcoava, 
construirea/modernizarea statiilor de tratare a apei potabile si a statiilor 
de epurare, precum si cresterea calitatii serviciilor publice de apa si 
canalizare.  
- Peste 100.000 de locuitori vor beneficia de aceste investitii.  
Lucrarile de investitii se vor realiza în perioada 2009-2013.  
- Stadiul proiectului: In curs de implementare. 
-    În cadrul acestui proiect care se derulează prin intermediul SC 
“Compania de Apă Olt” SA unde Consiliul Judeţean Olt este acţionar 
alături de oraşele Slatina, Scornicesti, Draganesti-Olt, Piatra-Olt si 
Potcoava in anul 2011 Consiliul Judetean Olt a participat la co-finantarea 
proiectului. 
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� „Conservarea biodiversitatii in judetul Olt” 
Valoarea totală a proiectului: 3,395,292.72  Lei / 806,329.61 Euro   

Proiectul „ Conservarea biodiversitatii in judetul Olt” va fi finanţat prin 
POS Mediu - Axa prioritar ă 4 - Implementarea sistemelor adecvate 
de management pentru protec ţia naturii. 
Durata de implementare a proiectului este de 30 lun i. 
Stadiul proiectului : In curs de semnare contract. 
Localizarea proiectului: 7 Arii protejate situate in judetul Olt - ROSCI0011 
Braniştea Catârilor, ROSCI0177 Pădurea Topana, ROSCI0225 Seaca–
Optăşani, ROSCI0140 Pădurea Călugărească, ROSCI0168 Pădurea 
Sarului, ROSCI0174 Pădurea Studiniţa, ROSCI0183 Pădurea Vlădila .  
Obiectiv general: 
Asigurarea stării favorabile de conservare a biodiversităţii pentru 7 arii 
naturale protejate din judeţul Olt. 
Obiective specifice: 
1. Asigurarea premizelor stării favorabile de conservare a biodiversităţii 
prin elaborarea planurilor de management; 
2. Creşterea gradului de conştientizare a factorilor cu impact direct 
asupra ariilor protejate din judeţul Olt. 
Activităţile proiectului:  

• Elaborare/revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor  de 
management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi 
preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare).    

• Activităţi privind îmbunătăţirea sau menţinerea stării de conservare 
favorabilă în ariile naturale protejate (care rezultă din planul de 
management, studii relevante în domeniu sau alte documente care 
integrează rezultatele unor studii ştiinţifice). 

• Activităţi de consultare, conştientizare şi informare a populatiei.   
� �„Controlul Integrat al Polu ării cu Nutrien ţi”. 
- Acest proiect va fi implementat în localităţile Traian şi Fărcaşele din 
judeţul Olt iar până în prezent au fost elaborate studiile de prefezabilitate 
care au fost aprobate de Ministerul Mediului şi Pădurilor, în prezent se 
elaborează Studiile de Fezabilitate. 
- Proiectele a căror valoare se ridică la 3.100.720 lei, sunt finanţate din 
împrumutul primit de la Banca Internationala pentru Reconstructie si 
Dezvoltare, din asistenta financiara nerambursabila de la Facilitatea 
Globala de Mediu şi vor fi cofinantate de Consiliul Judeţean Olt şi 
Consiliile Locale Traian şi Fărcaşele şi constau in: 
- elaborarea documentaţiei tehnico-economice; 
- construirea de platforme comunale pentru managementul gunoiului de 
grajd si de platforme individuale pentru gunoiul de grajd; 
- achiziţionarea de echipamente de colectare-compostare si imprastiere 
gunoi compostat si de pubele pentru separarea gunoiului menajer; 
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- plantarea de fâşii tampon de vegetaţie si reabilitarea unor suprafeţe 
de pasuni comunale;  
- promovarea adoptării de către fermieri a metodelor de buna practica 
in managementul nutrienţilor prevăzute in Codul de buna practica 
agricola;   
�  „Programul de îmbun ătăţire a calit ăţii mediului prin 
împădurirea terenurilor agricole degradate”. 
-   Obiectul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din 
Fondul pentru mediu a proiectelor care vizează împădurirea terenurilor 
agricole degradate. 
-  Valoarea totală a proiectelor se ridică la 4.900.000 lei.  
-  Coordonarea programului este asigurata, la nivel judetean, de Consiliul 
Judetean. Acest proiect se implementeaza in localităţile: Corabia, Orlea, 
Vişina, Obârşia si Vişina Noua.  
� „Programul privind instalarea sistemelor de înc ălzire care 
utilizeaz ă energie regenerabil ă, inclusiv înlocuirea sau completarea 
sistemelor clasice de înc ălzire – beneficiari unit ăţi administrativ – 
teritoriale, institu ţii publice şi unit ăţi de cult.  

Obiectul Programului îl reprezintă finanţarea proiectelor pentru 
instalarea sistemelor de înc ălzire care utilizeaz ă energie 
regenerabil ă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor cl asice 
de încălzire .  
 Consiliul Judetean Olt  a depus la Administratia Fondului pentru 
Mediu in sesiunea de depunere a cererilor de finantare a proiectelor din 
luna ianuarie 2011doua proiecte aflate in prezent in curs de evaluare: 
- “Utilizare Energii Neconventionale – Spitalul Judetean de Urgenta 

Slatina” 
- “Utilizare Energii Neconventionale – Complex Servicii Persoane 
Adulte” Slatina. 
 
 
 
                                       VICEPRESEDINTE 
                                         Ioan CIUGULEA 
 
 
 


