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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 
 
                                          RAPORT 
privind activitatea desfăşurată de „ Comisia pentru 
organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură”, în 
perioada iunie 2012  - decembrie 2012 
 
 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 
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 28.06.2012  - 31.12.2012 s-au analizat în 7  întruniri 
un număr de 143 documentaţii din care : 92 documentaţii pentru 
emiterea certificatelor de urbanism, 41  documentaţii pentru emiterea 
autorizaţiilor de construire, 2 documentaţii pentru emiterea 
autorizaţiilor de desfiinţare, 6 documentaţii pentru prelungirea 
certificatelor de urbanism, 4 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 10 ședințe documentaţii de urbanism 
sau alte asemenea,  hotărând în consecinţă ,documentații dintre  
care amintim  : 

- Documentația privind  avizarea  lucrarilor de interventie  pentru 
proiectul ” Reabilitarea sectiilor expozitionale  in Muzeul 
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Judetean Olt  si amenajarii peisagistice ,lucrari decorative 
pentru evidentierea  cladirii si exponatelor ”  ; 

 
- Documentația  privind   aprobarea Monografiei economico- militare 
a județului Olt  ; 
-Documentație privind  aprobarea proiectului ” Port turistic  si de 
agrement  in zona Cap amonte-Port  Corabia  ” și a cheltuielilor  
aferente proiectului ;  
-Documentatia de Avizarea Acordului de parteneriat  pentru proiectul 
” Port turistic  si de agrement  in zona Cap amonte-Port  Corabia  ”; 
-Documentația pentru  Planul de implementare  a stragiei  aferent 
Organizarii si funcționarii  Unitatii de implementare  a proiectului 
”Sistem Integrat  de Management  al Deseurilor  in județul Olt” ; 
-Documentatia privind  Principalii indicatori  tehnico-economici si 
Raportul referitor  la Funcionarea Unitatii  de Implementare a 
proiectului ”Sistem Integrat  de Management  al deseurilor  in județul 
Olt ” ; 
-Avizarea raportului  cu privire la Contractarea unei linii de credit  
intern in valoare de 51.500 mii lei  pentru cofinanțarea  si 
prefinantarea  proiectelor care beneficiaza  de fonduri  
nerambursabile  de la Uniunea Europeana  ; 
-Documentație  privind  Aprobarea Inchirierii unui imobil de catre 
Muzeul Județean  Olt ; 
 
 
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. 
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                BRÎNARU  GHEORGHITĂ 


