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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
NR. 865-26.01.2011 
 

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 01.01.2010  - 31.12.2010 
 

 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 iulie2008 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 01.01.2010  - 31.12.2010 s-au analizat în 33 de 
întruniri un număr de 304 documentaţii din care : 215 documentaţii 
pentru emiterea certificatelor de urbanism, 54  documentaţii pentru 
emiterea autorizaţiilor de construire, 3 documentaţii pentru emiterea 
autorizaţiilor de desfiinţare, 21 documentaţii pentru prelungirea 
certificatelor de urbanism, 9 prelungire autorizaţii de construire şi 2 
prelungire autorizaţie desfiinţare. 
 Din totalul documentaţiilor prezentate a fost respinsă o  
documentaţie pentru emiterea certificatului  de urbanism. 
 Restul documentaţiilor analizate de către comisie au fost 
aprobate şi se regăsesc în Rapoartele întocmite de comisie, la 
fiecare şedinţă. 
 Comisia a mai analizat următoarele documentaţii de urbanism 
sau alte asemenea aparţinând Serviciului Urbanism hotărând în 
consecinţă: 
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- aprobarea proiectului pentru ” Reabilitarea infrastructurii 
portuare de utilitate publică pentru accesul turiştilor pe Dunăre 
în zona Cap amonte port Corabia„conform Programului 
Operaţional Regional 207-2013 respectiv Axa prioritară 5; 

- aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul  
„Reabilitarea modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii pentru căminul de bătrâni Balş”, conform 
Programului Operaţional Regional 207-2013 respectiv Axa 
prioritară 3 ; 

- propunere de încadrare a unor drumuri locale în drumuri 
comunale ; 

- modificarea şi aprobarea studiului de fezabilitate pentru 
proiectul ”Reabilitare Centrul de îngrijire şi asistenţă Şopârliţa„ 

- proiect privind organizarea şi funcţionarea U.P.I a proiectului 
„Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt”; 

- reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 
urbanism; 

- Actualizarea unor tarife de utilizare a suprafeţelor din zona 
drumurilor judeţene; 

- constituirea comisiilor în vederea declarării utilităţii publice a 
unor lucrări în judeţul Olt; 

- acorduri de parteneriat între C.J.Olt şi Consilii locale în 
domeniul protecţiei mediului înconjurător; 

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

- avizarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, numărului de personal, statul de funcţii, numărul 
total de funcţii publice din cadrul C.J.Olt;  

- avizarea proiectelor de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiilor tehnice la obiective de investiţii. 

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 
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