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PREZENTAREA GENERALA A ORASULUI PIATRA OLT

1. Localizare
Piatra Oltul este un oras, situat in centrul judetul Olt, respectiv in nordul Campiei
Caracalului, pe dreapta vaii Oltului, la o distanta de 15 km sud-vest de municipiul Slatina.
Orasul reprezinta cel mai important nod feroviar prin care trec trenurile in toate cele 4
puncte cardinale respectivdin directiile Timisoara – Craiova – Pitesti – Bucuresti, Sibiu –
Rm. Valcea – Bucuresti, Corabia – Caracal - Bucuresti.
Orasul se invecineaza:
la nord cu comunele Ganeasa si Slatioara,
la sud cu comunele Brancoveni si Parscoveni,
la est cu comuna Milcov, la vest cu comuna Bobicesti, iar la
sud – vest cu comuna Barza. Orasul Piatra Olt are in componenta sa cinci localitati
apartinatoare:
٠ Piatra,
٠ Criva de Sus,
٠ Criva de Jos,
٠ Enosesti,
٠ Bistrita Noua.
2. Cadrul natural
Relieful orasului Piatra Olt este de mica altitudine, o campie joasa (Campia
Caracalului) cu o fragmentare accentuata creata de vaile Oltetului ,Vasluiului si Oltului.
In estul localitatii se desfasoara Valea Oltului, asimetrica cu versantul stang inalt si
abrupt, iar cel drept prelung, cu terase intinse si neinundabile. Elementul cel mai dinamic
al vaii – albia Oltului – se remarca printr-o excesiva meandrare si despletire in brate care
includ ostroave de dimensiuni variabile. Lunca este dominata de fruntea terasei joase
Caracal.
2.1 Clima
Regimul climatic ce caracterizeaza orasul se incadreaza in sectorul de clima temperat
– continental cu slabe influente mediteraneene avand ca specific un regim termic
moderat, umezeala relativ mare cu precipitatii atmosferice bogate 500 - 550 mm/an.
Temperaturile aerului inregistraza o valoare media anuala de 10,6°C. Intalnim aici ierni
aspre si veri calduroase. Vanturile caracteristice sunt Crivatul (care bate dinspre est,
aducand viscol si zapada iarna, iar vara seceta) si Austrul (vant secetos din directi sudvest).

2.2 Solul
Solul predominant este brun – roscat, usor nisipos, fiind favorabil culturilor agricole.

2.3 Ape
Reteaua hidrografica din zona orasului este formata in principal din cursului mijlociu
raului Olt, paraurile Oltisor, Jugalia si Vaslui precum si ape de adancime medie
exploatata prin forarea de puturi in gospodariile locuitorilor.
2.3 Flora si fauna
Vegetatia este caracterizata printr-o varietate de specii. Pe teritoriul orasului Piatra
Olt exista: - Vegetatia lemnoasa, care este dominata de girnita (Quercus frainetto).
Diseminat se intalnesc stejarul (Quercus robur), gorunul (Quercus petrea ssp.
dalechampii), carpenul (Carpinus betulus), salcamul (Robinia pseudocacia), paltinul de
camp (Acer platanoides), ulmul de camp (Ulmus minor), parul paduret (Pyrus pyraster),
marul paduret (Malus silvestis), paducelul (Crataegus monogyna), artarul tataresc (Acer
tataricum), cornul (Cornul mas), sangerul (Cornus sanguinea) si alte specii de diverse
esente moi sau tari. - Vegetatia ierboasa, este este reprezentata de numeroase specii,
mai frecvente fiind: mierea ursului (Pulmonaria officinalis ssp. officinalis), paiusul stepic
(Festuca valesiaca), iarba deasa (Poa nemoralis), firuta (Poa pratensis), bucatelul
(Agrostis canina), aliorul (Euphorbia cyparissias), vitelarul (Anthoxanthum odoratum),
maturile (Centaurea phrygia), margica (Melica uniflora), sorgu frate (Melampyrum
bihariense), spalacioasa (Senecio vernalis), vinarita (Asperula odorata), fragii de camp
(Fragaria viridis), capsuni de camp (Fragaria moschata), hatmatuchiul magarului (Torilis
arvensis), mazarichia de padure (Vicia sylvatica), ochiul boului (Chrysanthemum
leucanthemum), tataneasa (Symphytum ottomarum), trestia de camp (Calamagrostis
epigeios), cerentelul (Geum urbanum), obsiga (Brachypodium silvaticum), cucuta de
padure (Galium schultesii), iarba moale (Stelaria holostea), cioroiul (Inula germanica),
balbisa (Stachys silvatica), vascul de stejar (Loranthus europaeus), calcea calului
(Cantha palustris), floarea Pastilor (Anemone nemorosa), napraznicul (Geranium
robertianum), coltisor (Dentaria bulbifera), margelusele (Lithosperum purpureocaeruleum), potchivnicul (Asarum europaeum), rotunjoara (Glecoma hederacea ssp
hirsuta), leurda (Allium ursinum), galbasoara (Lysimachia numularia), bubericul
(Scrophularia nodosa), sovarul (Carex silvatica), rogozul (Carex tomentosa), Carex
divulsa, soparlita (Veronica spicata ssp. orchidea), trei rai (Hepatica nobilis), nu-ma-uita
(Myosotis silvatica), coada mielului (Verbascum phoeniceum), ciubotica cucului (Primula
officinalis), clopotei (Campanula persicifolia), orastica (Lathyrus niger), crucea
pamantului (Heraclleum sphondylium) etc
Din punct de vedere a faunei intalnim mamifere: vulpea (Vulpes vulpes si caprioara
(Capreoles capreoles); reptile: serpi, soparle si gusteri; pasari: ciocarlia de padure (Lullul
arborea pallida), potarnichea (Perdix perdix), gaita (Gurulus glandarius), sturzu cantaor
(Turdus philamelles), ciocanitoarea, pitigoiul, etc..

2.4 Resurse
In orasul Piatra Olt au fost exploatate zacaminte de petrol si gaze naturale iar in
prezent sunt exploatate si foarte multe agregate minerale adica nisipuri si pietrisuri . O
importanta resursa o constituie si terenurile agricole valorificate prin culturi de cereale,
plante tehnice, vita de vie si pomi fructiferi.

2.6 Repere istorice
Piatra Olt a fost pentru prima data atestata intr-un document al vremurilor in 1519
(documente scrise) la 14 aprilie. Neagoe Basarab intr-un hrisov emis la Targoviste
intarea catre manastirea Seaca (Olt) daruite de Manea Cluceru mai multe sate din care
si satul Criva cu tot hotarul.
Satul Piatra este atestat in 14 aprilie 1529 intr-un hrisov emis de Parvu, mare ban
al Craiovei . Dar istoria orasului Piatra Olt nu incepe la 1529 ci cu mult inainte la
cucerirea Daciei de catre romani. In arhivele Olteniei emise de Academia Romana in
speta Institutul de Cercetari Socio - Umane Craiova in care prin cercetari arheologice ale
castrului roman de la Enosesti (Acidava) Piatra Olt, judetul Olt este atestata aceasta
asezare.
Profesorul Constantin Preda si profesorul Aurelia Grosu fac cercetari in castrul
roman Acidava, care facea parte din linia de aparare de pe cursul inferior al Oltului, situat
pe terasa dreapta a raului Olt, castrul de la Enosesti a disparut aproape in intregime ca
urmare a eroziunii apelor Oltului si a lucrarilor afectate construirii in1872 a caii ferate
Slatina- Craiova. Cu toate acestea din putinele date si descoperiri ce s-au mai putut
obtine se stie doar ca acest centru militar a fost construit pe vremea lui Traian de catre
Cohors I Flavia Commagenorum.
Primele sapaturi arheologice au fost efectuate de D. Butulescu in 1981, dar
rezultatele practic sunt necunoscute. Aceasta informatie ne revine tot din Arhivele
Olteniei, seria VII scrisa de cercetatorul in arheologie Gh. Pompilian si Ion Ciuca. Cert
este, castrul roman Enosesti, Piatra Olt (Acidava) si asezarile civile existente au fost
construite aproape e o asezare dacica de la care a imprumutat numele. Sub acest nume
este mentionata in Tabula Pentingeniana, unde este plasata la 13 mii de pasi spre nord
de Romula, pe drumul roman, care urmeaza malul drept al Oltului. Un alt inaintas N.
Iorga in lucrarea sa "cum era Romania la 1918", mentioneaza ca : < > si e de fapt o
Piatra Romanati, unde marea linie munteana veche se taie cu linia noua de la Caineni si
duce de-a lungul apei Oltului la Corabia. Vom merge pe urmele istoriei si vom ajunge la
alte dovezi istorice.
Cula Caletzeanu este construita la inceputul sec. XIX de catre
boierul Caletzeanu care era stegar in oastea lui Tudor.
Un alt mare erudit locuitor al Piatra Olt este boierul Ion Marian care a fost
ministrul Agriculturii si Domeniilor intre 3 iulie 1944 - 23 August 1946, marturie a asezarii
acestei personalitati este dovada unul din conacele ce i-au apartinut acestei
personalitati.
Tot legat de Piatra Olt este Gheorghe Argesanu (1883-1940 ) general, om politic
roman, prim- ministru (septembrie 1939), asasinat de legionari la Jilava nascut la
Caracal. Casa construita de tatal sau pe raza localitatii Piatra (Criva) este data fiului sau

Argesanu Gheorghe cu tot terenul care este in jur de 150 ha existente pe suprafata
localitatilor Enosesti si Criva.
Orasul Piatra Olt are norocul sa fie asezat la intersectia liniilor ferate care leaga
nordul de sud si estul de vest. Inca din 1875, gara a fost construita de austrieci impreuna
cu Depoul de reparatii CFR. Acest lucru a schimbat structural profesiunile locuitorilor.
Foarte multi au fost cuprinsi in structura CFR sub diferite forme si meserii : mecanici,
reparatori, salariati ai caii ferate si al Depoului. Astfel, din meserii cu pondere agricola s-a
format o alta patura sociala care a adus imbunatatirea nivelului de trai la foarte multi
oameni. Odata cu schimbarea structurii sociale, comunismul, au mai aparut mici industrii
precum: santier Prefabricate Criva, santierul de Constructii Civile Enosesti si mici ateliere
de productii : croitorie si textile.
INDICATORI DE REFERINTA PRIVIND SITUATIA ACTUALA

3.1 SUPRAFATA ADMINISTRATIVA PIATRA OLT

Orasul PIATRA OLT ocupa o suprafata de 7685 hectare (……1.39…….% din suprafata totala
a Judetului OLT ), din care cea mai mare suprafata (..6054 ha........%) o reprezinta terenul agricol /
neagricol / alte forme - …………. Ha.
Dupa forma de proprietate, terenul agricol este detinut în proportie de peste 91…% de
proprietari privati, în timp ce terenul neagricol este detinut într-o proportie de peste …9.% de stat.
Cf legii 213 mai exista si proprietatea privata a statului.
Tabel nr.1- Impartirea suprafetei administrative, dupa forma de proprietate

Teren agricol

Teren neagricol

Total

Specificatie
Ha

%

ha

%

Proprietate publica a UAT

1.9

59

Proprietate privata a UAT

469

167

Proprietate privata
TOTAL

226
470.9

Sursa – Biroul Urbanism, Primaria Piatra Olt

452

ha

Din punct de vedere al evolutiei terenului, în ultimii 5 ani structura suprafetei
administrative a orasului s-a mentinut constanta aproape constanta cu mici modificari dupa cum se
poate observa din datele prezentate mai jos, mici variatii inregistrându-se la categoria vii si livezi /
teren agricol / paduri / ape si balâi etc.
Tabel nr.2 - Evolutia terenului pe categorii de folosinta
Suprafata (ha / km)
Categorie de folosinta
An 2014

An 2013

An 2012

An 2011

An 2010

- arabil

5069

5069

5069

5069

5069

- pasuni si fânete

483

483

483

483

483

- vii si livezi

236

236

193

207

208

Paduri si alte terenuri cu
vegetatie forestiera

867

867

867

867

867

Ape si balti

160

143

143

143

143

Teren intravilan

620

620

620

620

620

Drumuri (km)si cai ferate

172

172

172

172

172

Neproductiv

138

138

138

138

138

Teren agricol, din care:

Suprafata totala
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Suprafata agricola totala este alcatuita din teren arabil în cea mai mare parte 5378. ha …78.97…..%),
pasuni si fânete 483 ha (…6.28….%) si vii si livezi 193 ha (…2.51……%).
Fondul forestier acopera 867 hectare, ocupând locul ………2…… in structura suprafetei administrative a
orasului (…11.4…% din totalul suprafetei administrative) si este reprezentata de paduri si alte terenuri cu
vegetatie forestiera.
Luciul de apa care se afla pe întinderea orasului Piatra Olt este de …143….. hectare, reprezentând
…1.8…..% din suprafata totala a orasului si este alcatuit din balti.

Inserare grafic: Reprezentare grafica a suprafetei administrative a orasului
2.1.1.

Intravilanul localitatii
Terenul intravilan al orasului PiatraOlt ocupa în prezent o suprafata de ,,,609,, hectare (….% din

total suprafata administrativa).
Tabel nr.3 - Bilantul teritorial intravilan
An 2014
ZONE FUNCTIONALE

Locuinte si functiuni
complementare
Unitati industriale si depozite
Unitati agro-zootehnice
Institutii si servicii de interes
public
Cai de comunicatie si transport
(rutier)
Spatii verzi, sport, agrement,
protective
Constructii tehnico-edilitare si
zone protectie
Gospodarire comunala, cimitire
Destinatie speciala
TOTAL INTRAVILAN
Sursa:

Suprafata
(ha)

Procent (% )
din total
intravilan

An 2006

Suprafata (ha)

Procent (% )
din total
intravilan

2.1.2. Fondul locativ
Fondul locativ constituie totalitatea încaperilor locative, indiferent de forma de proprietate, inclusiv case
de locuit, case specializate (camine, case-internat pentru invalizi, veterani, case speciale pentru batrâni
singuratici si altele), apartamente, încaperi de serviciu si alte încaperi locative în alte constructii utile pentru
locuit.
Fondul locativ pe forme de proprietare se divizeaza astfel:
• fondul locativ public - fondul locativ care se afla în proprietatea statului si în deplina administrare
gospodareasca a întreprinderilor de stat; fondul locativ municipal care se afla în proprietatea raionului
(orasului), municipiului, precum si fondul care se afla în administrarea gospodareasca a întreprinderilor
municipale sau în administrarea operativa a institutiilor municipale;
• fondul locativ privat - fondul care se afla în proprietatea cetatenilor (case de locuit individuale,
apartamente si case de locuit privatizate si procurate, apartamente în casele cooperativelor de constructie
a locuintelor) si fondul care se afla în proprietatea persoanelor juridice (create în baza proprietarilor
privati), construit sau procurat din contul mijloacelor proprii;
• fondul locativ cu forma de proprietate mixta - fondul care se afla în proprietatea personala, în
proprietatea comuna sau în cote-parti ale diferitor subiecti ai proprietatii publice si private;
• proprietatea întreprinderilor mixte - fondul locativ care se afla în proprietatea întreprinderilor mixte cu
participare straina.
Tabel nr. 4 - Evolutia fondului locativ din orasul Piatra Olt in perioada 2010-2014

An

Total locuinte
(numar)

Total suprafata
locuibila

Proprietate
publica

Proprietate Proprietate
privata
privata

(mp)

(numar)

(numar)

(mixta)

2002

8

822

X

8

X

2010

17

1729

X

17

X

2011

7

6617

X

7

X

2012

12

1277

X

12

X

2013

3

186

X

3

X

2014

8

685

X

8

X
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Aici trebuie inserate comentarii privind evolutia fondului locativ si necesitatile în raport cu evolutia
populatiei.

2.2.

DEMOGRAFIE

Reperele demografice ale evolutiei la nivelul Primariei Piatra Olt reprezinta elemente de interes major
pentru definirea obiectivelor strategice si a planurilor de actiune pe termen mediu si lung.
Din acest motiv am sintetizat urmatoarele informatii ca fiind relevante..
Tabel nr.5 - Populatia stabila din mediul urban al judetului Olt
Populatie stabila (numar
persoane)
Localitatea

Reactualizare RPL 2014
prin serviciul de evident a
populatiei

RPL 2011

JUDET Olt
ORAS Piatra Olt

6749

6115

Raportat la nr total al populatiei, orasul Piatra Olt se afla pe locul x la nr de locuitori
Sursa: Recensamântul populatiei 2011 sau actualizat de la Serviciul de Evidenta a Populatiei
Densitatea populatiei în orasul Piatra Olt este de ,,,,,,87,,,,, locuitori/kmp, situându-se peste media
pe judet (....75.6...... locuitori/kmp).
Dupa etnie, locuitorii din Piatra Olt sunt în proportie de peste …92……% români si doar ……8……%

reprezinta populatia de etnie roma sau alte etnii. (de mentionat care sunt acestea). La recensamântul
din octombrie 2011, înregistrarea etniei, limbii materne si a religiei s-a facut pe baza liberei declaratii a
persoanelor recenzate. Pentru persoanele care nu au vrut sa declare aceste trei caracteristici, precum si
pentru persoanele pentru care informatiile au fost colectate indirect din surse administrative, informatia
nu este disponibila pentru aceste caracteristici.
Comparativ cu recensamantul anterior situatia este ............................

Impartirea populatiei pe grupe de vârsta
Tabel nr.6 - Populatia din orasul ZZZZZZZ pe grupe de vârsta

Grupa de vârsta

Nr. persoane

Procent %

sub 5 ani

933

13

5 – 9 ani

988

14.6

10-14 ani

341

5.05

15-19 ani

409

6.06

20-24 ani

375

5.55

25-34 ani

824

12.2

35-49 ani

1363

20.19

50-59 ani

809

11.98

60-64 ani

423

6.27

65-74 ani

567

8.40

75-84 ani

385

5.70

peste 85 ani

82

1.21

TOTAL POPULATIE
Sursa: Recensamântul populatiei 2011
Comentarii pe evolutia respectiva fata de perioadele anterioare.

Starea civila a populatiei din orasul Piatra Olt

Tabel nr.7 - Starea civila a populatiei din orasul Piatra Olt
STAREA CIVILA LEGALA
Orasul ZZZZZZZ

POPULATIA
STABILA
TOTAL

Necasatorit(a)

Casatorit(a)

Vaduv(a)

Divortat(a)

Informatie
nedisponibila

STAREA CIVILA
DE FAPT
Persoane care
traiesc in
uniune
consensuala

Ambele sexe

6299

2342

3118

660

179

142

Masculin

3152

1362

1553

144

93

71

Feminin

3147

980

1565

516

86

71

Sursa: Recensamântul populatiei 2011

Comentarii pe evolutia respectiva fata de perioadele anterioare.
Identificarea unor cauze pentru aceasta situatie.

Tabel nr. 8 - Nivelul de educatie a populatiei din orasul Piatra Olt
NIVELUL INSTITUTIEI

Orasul
ZZZZZZZ

POPULATIA
STABILA
DE 10 ANI
SI PESTE

TOTAL

DE INVATAMANT ABSOLVITE

Superior
din
care:
Total

Fara scoala
absolvita

Secundar

Univers
itar
de
licenta

Postliceal
si de
maistri

Superior
Total
Liceal

din care:

Profesion
al
si de
ucenici

Inferior
(gimnazi
al)

Primar
Tota
l

Persoane
analfabet

Total, din care:

5578

391

389

61

4175

1718

711

1746

753

198

104

Masculin

2771

193

191

29

2175

917

501

757

308

86

26

Feminin

2807

198

198

32

2000

801

210

989

445

132

78

Sursa: Recensamântul populatiei 2011
Comentarii pe evolutia respectiva fata de perioadele anterioare.

Identificarea unor cauze pentru aceasta situatie

Tabel nr. 9 - Miscarea naturala a populatiei (numar persoane)
Nascuti vii
An
Jud. Olt

Decedati

Oras Piatra
Olt

Jud. Olt

Sporul natural

Oras
Piatra Olt

Oras Piatra
Olt

Jud. Olt

2010

1764

68

6493

87

2878

2011

1644

63

6254

84

2898

2012

1622

57

6460

95

3013

2013

1556

58

6145

84

2908

2014
Sursa – INSSE Tempo online

Starea de ocupare a fortei de munca si gradul de saracie
Aici mai pregatesc eu fraze de introducere si motivatie a studiului acestei variabile.

Tabel nr. 10 - Populatia ocupata civila pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2
(numar persoane)
JUD. Olt

2010

2011

2012

2013

De la
INSSE

TOTAL, din care
AGRICULTURA, SILVICULTURA SI
PESCUIT

2014

78.6

78.2

80.4

76.6

INDUSTRIE

29

30.6

30.6

30.4

CONSTRUCTII

7.9

7.9

8.2

7.8

COMERT CU RIDICATA SI CU
AMANUNTUL

13.8

14.1

14.5

15.2

TRANSPORT SI DEPOZITARE

5.6

5.7

6.1

5.6

Sursa – INSSE Tempo online
Comentarii pe evolutia respectiva fata de perioadele anterioare.
Tabel nr. 11 - Persoane (numar total) care au lucrat în agricultura, dupa statutul juridic al exploatatiilor
agricole

An 2010

ORAS Piatra Olt

Total , din care:

JUDET Olt

26935

Exploatatii agricole fara
personalitate juridica

2615

Exploatatii agricole cu
personalitate juridica

20

Sursa – Recensamântul agricol 2010
Comentarii pe evolutia respectiva fata de perioadele anterioare.
Identificarea unor cauze pentru aceasta situatie
Tabel nr. 12 - Numarul mediu al salariatilor
Oras Piatra Olt

JUD. Olt

(numar persoane)

(numar persoane)

AN

2010

820

176100

2011

768

174600

2012

881

181400

2013

886

178000

2014

X

X

Sursa – INSSE Tempo online

Comentarii pe evolutia respectiva fata de perioadele anterioare.
Identificarea unor cauze pentru aceasta situatie
Tabel nr. 13 -

Somerii înregistrati la

din care:

Rata
somajului

Rata
somajului

Agentiile pentru ocuparea

femei

- total (%)

- femei (%)

fortei de munca

(numar

(numar persoane)

persoane)

2010

260

115

2011

290

127

2012

261

100

2013

247

89

2014

289

121

Anii
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Comentarii pe evolutia respectiva fata de perioadele anterioare.
Identificarea unor cauze pentru aceasta situatie
Tabel nr. 14 - Repartitia pe clase de marime a numarului populatiei somere,la nivel judetean ????????
RELEVANTA!!!!
Nr. judete în clasa
Nr. judete în clasele de
Nr. judete în clasa

de

de sub 10000

10001 - 20000

persoane somere

persoane somere

20001 – 30000 si peste
Perioada

30001 persoane
somere

Sept. 2013

1 (YYYYY)

Dec. 2013

1 (YYYYY)

Mar. 2014

1 (YYYYY)

Iun. 2014

4 (YYYYY)

Sept. 2014

8 (YYYYY)

Dec. 2014

14 (YYYYY)

Sursa: date lunare de pe www.anofm.ro

Comentarii pe evolutia respectiva fata de perioadele anterioare.
Identificarea unor cauze pentru aceasta situatie

2.3.

INFRASTRUCTURA SI ECHIPAREA EDILITARA

2.3.1. Caile de acces

Principalele cai de acces sunt reprezentate de DN 64 si DN 65, care realizeaza legatura orasului
Piatra Olt cu municipiul Caracal . si Craiova, DJ 677 - care strabate orasul de la est la vest, intersectând DN
64. în interiorul localitatii. Aceste drumuri sunt foarte importante pentru circulatie, importanta sporita si
de numarul mare de navetisti care folosesc aceste drumuri.
Reteaua de strazi mici, parcari, trotuare, administrata de Consiliul Local Piatra Olt, este în prezent
în lungime de aproximativ 28.9 km, din care 21.7 km drumuri si ……X … km trotuare.
Tabel nr.15 - Structura retelei de strazi mici, parcari, trotuare din orasul Piatra Olt

Categorie drum

Numar

Total km
drumuri

Total km
trotuare

Total km alei
pietonale

Numar locuri
de parcare

Drum comunal

4

16.55

Drum judetean

1

5.2

Strazi

69

28.7

60

TOTAL

74

50.45

66

6

Sursa – Biroul Urbanism, Primaria Piatra Olt

Starea tehnica a drumurilor în localitatea Piatra Olteste precara, doar …58….% din drumuri fiind
asfaltate. Practic, cea mai mare parte din drumuri nu este modernizata, drumurile sunt pietruite, cu balast
sau balast în amestec cu pietris si se încadreaza in categoria de trafic usor. Accesul pietonal este slab
dezvoltat, nu sunt amenajate trotuare decât pe ..x.. km, acostamentele sunt în marea majoritate din
pamânt înierbat.

În ceea ce priveste sistemul de colectare si evacuare ape pluviale aferent drumurilor, acesta este
ineficient, deoarece este realizat din santuri de pamânt, in mare parte colmatate. În aceste conditii, nu se
realizeaza un drenaj corespunzator al apelor pluviale si prin urmare starea drumurilor este direct afectata.
Tabel nr.16 - Detalierea structurii retelei de drumuri din orasul Piatra Olt
Lungime drumuri (km)
Total (km),

Drumuri

Categorie drum
Drumuri asfaltate
din care:

Drum comunal

Drumuri
de
pamant

16.55

4.2

X

X

Strazi

28.70

19

9.2

TOTAL

45.25

23.2

9.2

Drum vicinal

Reabilitate* /
modernizate in
perioada 20082014
4.2

4.2

Sursa – Biroul Urbanism, Primaria Piatra Olt
Transportul
Transport feroviar în orasul Piatra Olt exista, cu statie feroviara în orasul Piatra Olt
Transportul public de persoane interjudetean Piatra Olt – celelalte localitati vecine (,,,,,,,,,,,,,,, etc.)
este asigurat de mai multi operatori SC ........... SRL; SC .............. SRL; SC , cu masinile din dotare- autocare,
autobuze, microbuze. Pe teritoriul orasului sunt amenajate ......6....... statii de autobuz.

Traficul stationar

In prezent în oras sunt amenajate doa 66 locuri de parcare în regim public.
2.3.2. Alimentare cu apa si apa uzata
2.3.2.1.

Reteaua de alimentare cu apa

Sursa de apa
In orasul Piatra Olt principala sursa de apa o constituie apa subterana, alimentarea cu apa
realizându-se prin extragerea din puturi forate. Exista 4 puturi forate, insa în prezent doar 3 functioneaza,
celelalt put este in conservare
Sistem de colectare si depozitare
Apa extrasa din puturi este colectata într-un depozit de ......2..... rezervoare cu o capacitate de
.......500.... mc/respectiv 100 mc, capacitatea totala fiind de .....600........ mc. Potabilizarea apei se face
printr-o preclorinare cu hipoclorit si trecerea acesteia prin statia de filtrare si clorinare înainte de
depozitare.
Statia de tratare a apei, va fi data în functiune în anul ..............2015....... cu scopul de a asigura
locuitorilor din Piatra Olt apa potabila. Cu toate acestea, sistemul de alimentare cu apa nu functioneaza
corespunzator, apa extrasa nu poate fi adusa la parametrii igienico-sanitari impusi de lege.
Reteaua de alimentare cu apa are o lungime totala de .....42..... km si a fost pusa în functiune în
.....2005.......... Exista un numar de .....10..... de cismele.
Din totalul de .......2506......... de locuinte, pâna în acest moment la sistemul de alimentare cu apa
sunt racordate ......1951......, adica un procent de ....78....%.

Tabel nr.17 - Tipuri de utilizatori ai serviciilor de alimentare cu apa 2013 -2014:
TIPURI DE UTILIZATORI

Nr. racordate la retea
alimentare cu apa

CASE PARTICULARE
1976
POPULATIE

(nr. contracte, în toate cartierele orasului)
Contracte individuale la blocuri

120

Contractecte cu asociatiile de proprietari si locatari

x

UNITATI

AGENTI ECONOMICI

17

UNITATI SOCIALE (scoli, gradinite, dispensar, piata,
unitatea de pompieri)

8

TOTAL

2121

Consumul de apa potabila
Tabel nr. 18 - Consumul de apa potabila în orasul Piatra Olt în perioada 2010-2014:
CONSUM
ANUL
metri cubi / zi
2010

138.784

2011

105.680

2012

131.215

2013

106.891

2014

91.823

În România, Ordinul ministrului sanatatii 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a
recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, prevede, între altele, cantitatea minima de apa pe zi
pentru un locuitor, care trebuie sa fie de minim 50 litri (în scopul acoperirii necesarului fiziologic, igienei
individuale si pregatirii hranei).

Surse de poluare a apei in oras
Poluarea apei subterane se datoreaza folosirii îngrasamintelor chimice în agricultura, existentei
unor fose rudimentare folosite de gospodariile locale, dar si datorita structurii solului. Elementele cele mai
poluante sunt fierul, manganul, nitratii si cei mai periculosi nitritii.

Preturile si tarifele practicate
Potrivit prevederilor Hotararii Consiliului Local Piatra Olt nr………33 din 2013…. începând cu data
se aplica urmatoarele preturi pentru apa potabila livrata în orasul Piatra Olt:
-

Pret pentru populatie – …3.56… lei/mc

-

Pret pentru restul de utilizatori – ……2.87….. lei/mc

Preturile la apa pentru populatie contin TVA în cota de 24%, iar pentru restul utilizatorilor nu contin
TVA.
Din informatiile analizate, este mai mult decât evident faptul ca necesarul de apa nu este acoperit
si este nevoie de eforturi în acest sens, solutiile fiind conturate de reprezentantii autoritatii locale în
proiecte de investitii de tipul
-

Extindere front de captare si retea aductiune – …. l/s - ….. ml

-

Reabilitare statii tratare existente – …… mc/zi

-

Extindere retea distributie având în vedere tendinta de dezvoltare a localitatii – ……ml

-

Extindere gospodarie Apa – capacitate stocare …… mc

-

Capacitate pompare …… mc/zi

-

Extinderea retelei de alimentare cu apa pe strazile infiintate în 2006, aprox. ............ ml.

2.3.2.2.

Reteaua de ape uzate

În prezent, reteaua de canalizare este in curs de executie, pe toata raza localitatii. Se vor realiza
......9.8.... km de retea si ....580.... de racorduri.
SC Compania de Apa Olt.SA are ca obiectiv imediat urmator executia, în baza unui alt proiect, a înca
.............. de bransamente si racorduri, în vederea atingerii gradului de conformitate.
Autoritatea locala doreste implementarea extinderii sistemului de colectare si epurare a apei uzate
pentru o suprafata de ........21....... km, cu executie de racorduri si bransamente - proiect ce urmeaza a fi
implementat din aceeasi sursa de finantare.

Reteaua de colectare a apelor pluviale din orasul Piatra Olt este formata din santuri si rigolele de
scurgere a apelor pluviale, însa acestea sunt partial colmatate si exista riscul ca localitatea sa fie inundata
de fiecare data când va ploua mai abundent.
Odata cu realizarea proiectelor de modernizare a strazilor din cele 4 tronsoane, se vor realiza si
sistemele de canalizare pluviala aferente strazilor respective.

2.3.3. Energia termica
Sistem de termoficare propriu
Alimentare cu gaze
Incalzire pe lemne

2.3.4. Reteaua de iluminat public
Sistemul de iluminat public reprezinta ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de
distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, stâlpi, instalatii
de legare la pamânt, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi,
echipamente de comanda, automatizare si masurare utilizate pentru iluminatul public.
Reteaua de iluminat public din orasul Piatra Olt apartine SC Cez SA iar administratiei publice doar
corpurile de iluminat

Tabel nr.19 - Infrastructura retelei de alimentare a iluminatului public

Denumire

An 2010

An 2011

An 2012

An 2013

An 2014

Stâlpi de iluminat apartinând SC Cez
SA

700

710

715

719

750

Corpuri de iluminat

700

710

715

719

750

Sursa: Primaria Piatra Olt

Din cele …750….. corpuri de iluminat, cele pe LED sunt …X……. bucati, pe sodiu …X……. bucati,
fluorescente - …X…… bucati, economice - ……750….. bucati.
In ceea ce priveste consumul de energie, dupa estimativul pe 2014 pentru ....... institutii importante si în
acelasi timp mari consumatoare de energie, se observa o tendinta de crestere a consumului. Acest lucru
presupune luarea unor masuri de optimizare a consumurilor energetice printr-o exploatare rationala a
instalatiilor si eliminarea factorilor de consum excesiv din aceste unitati.
Tabel nr.20 - Consumuri de energie, pe tipuri de consumatori din oras Piatra Olt
Consumuri anuale (kwh)
Tipuri de utilizatori
2013
Primarie
Liceu .......

2014

2015 estimat

203.121

286.216

300.000

86488

88400

90.000

Scoala nr.1
...Alte institutii ...

TOTAL
Sursa: Primaria Piatra Olt,impreuna cu scoala gimnaziala Piatra .contabilitate comuna
2.3.5. Posta si telecomunicatii

Pe teritoriul orasului Piatra Olt functioneaza 1 oficiu postal. Orasul este conectat la serviciile de
telefonie fixa ROMTELECOM, serviciile de telefonie mobila cu acoperire corespunzatoare pentru toate
zonele din localitate - VODAFONE, ORANGE, COSMOTE, servicii de televiziune prin satelit, DOLCE , FOCUS
SAT si BOOM TV, televiziune prin cablu S.C AKTA S.A.
Reteaua de internet este asigurata de ROMTELECOM, , SC DIGITAL CABLE SISTEMS SRL si .SC AKTA
SA

2.4.

INFRASTRUCTURA DE SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA

2.4.1. Serviciile de sanatate

Pentru asigurarea sanatatii umane, în orasul Piatra Olt functioneaza Spitalul Orasenesc (daca este
cazul). Aceasta clasa include unitati care deservesc unitatea administrativ-teritoriala si care se limiteaza la
afectiuni cu grad mic de complexitate.
Totodata, în localitate functioneaza sapte cabinete medicale familiale si patru cabinete de
specialitate – cabinete medicale stomatologice individuale.

Tabel nr.21 - Furnizori de servicii de sanatate

NR.
CRT.

Furnizori de servicii de sanatate

1.

Spitalul Orasenesc

2.

Dispensar

3.

Policlinica

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Unitate de stat / Privata

Stat

12.
Sursa - DSP YYYYY

Tabel nr.22 - Indicatori servicii de sanatate

Indicatori

Spitale

Cabinete
Medicale
Stomatologice
Individuale

Cabinete Medici
de Familie

Farmacii

De stat Particulare De stat Particulare De stat Particulare De stat Particulare

Numarul
unitatilor

1

3

2

Numarul de
paturi
Numarul de
medici
specialisti
Numarul de
asistente
Sursa - DSP YYYYY

Nr.
Crt.

Indicatori

2014

2013

2012

2011

2010

1

Numar medici de familie

3

3

3

3

3

2

Numar medici specialisti

x

x

x

x

x

Spitalul Orasenesc .....X.... din ZZZZZZZ este o unitate care ofera pacientilor o gama tot mai larga
de servicii medicale, oferind servicii medicale unei populatii de ............. de locuitori si în care aproximativ
............. de bolnavi se interneaza anual aici.

Spitalul este împartit în mai multe sectii si compartimente, astfel:

2.4.2. Serviciile de asistenta sociala

Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 republicata, rolul autoritatii locale este de a monitoriza în
conditii optime atributiile si obligatiile care le revin asistentilor personali în vederea ameliorarii situatiei
persoanelor cu handicap grav astfel încât sa primeasca îngrijire speciala la nivelul la care starea lor o cere.
Îngrijirile ce li se acorda pot permite persoanelor bolnave sa-si valorifice potentialul fizic,
intelectual, spiritual, emotional si social, în pofida handicapului de care sufera.
În prezent în cadrul Primariei orasului Piatra Olt sunt angajati ....x.... de asistenti personali ai
persoanelor cu handicap din care .....41...... persoane sunt asistenti personali pentru adulti iar .......31...
asistenti personali pentru minori.
Centre de tip respiro - structuri
La nivelul orasului PiatraOlt sunt înregistrate ......72..... persoane cu handicap gradul grav care au
optat pentru primirea unei indemnizatii lunare în locul angajarii unui asistent personal. În ceea ce priveste
reprezentantii legali ai persoanelor cu handicap grav, acestia sunt persoanele cu handicap grav. Handicapul
acestor persoane este genetic, cele mai frecvente afectiuni întâlnite sunt encefalopatia infantila,
oligofrenia, distrofie musculara, epilepsia, distrofie musculara progresiva, paralizie cervicala infantila tetrapareza spastica, glaucom. La adultii cu handicap gradul grav predomina hemiplegia, paraplegia, HIV,
glaucom, întîrziere mintala severa, alzheimer.
De asemenea, pe baza O.U.G. nr. 27/27.08.2013, pentru modificarea si completarea O.U.G. nr.
70/2011 si a H.G. nr. 778/09.10.2013, Primaria acorda ajutoare pentru încalzirea locuintelor. Numarul
cererilor anuale pentru acordarea ajutorului la încalzire a fost de 330.

Tabel nr. 23 - Bugetul orasului Piatra Olt pentru asistenta sociala in perioada 2010 - 2014

ANUL

BUGETUL (lei)

2010

1 135 831

2011

422 928

2012

350 025

2013

468 273

2014

534 282

Sursa: Primaria Piatra Olt
Comentarii pe evolutia respectiva fata de perioadele anterioare.
Cauzele frecvente ale bolilor

2.5.

INFRASTRUCTURA DE INVATAMÂNT

Tabel nr. 24 - Infrastructura de invatamânt din orasul ZZZZZZZ în anul 2014

Nr.
crt.

Unitate de învatamânt

Adresa

Personalitate juridica
/Arondata

ÎNVATAMÂNT PRESCOLAR

1.

GPN Piatra Olt

Str Aleea
Tineretului nr
2

Arondata Liceu
Tehnologic

2.

GPN PIATRA

Str Traian nr
48

Arondata Scoala
Gimnaziala Piatra

3.
4.

5.

Acreditata /
Autorizata

Învatamânt
public /
privat

ÎNVATAMÂNT PRIMAR SI GIMNAZIAL

1

Scola Generala Piatra Olt

Str Aleea
Tineretului nr
2

2

Scoala generala Piatra

Strada Traian
nr 4

Arondata Liceu
Tennologic Piatra Olt
Arondata Scoala
Gimnaziala Piatra

INVATAMÂNT LICEAL

1

Liceul Tehnologic Piatra
Olt

Str.Aleea
Tineretului
nr 2

Sursa: Primaria Piatra Olt

Tabel nr. 25 - Încadrarea personalului didactic în anul scolar 2013 – 2014, pentru învatamântul
preuniversitar, în orasul Piatra Olt

Nr. crt.

Specialitatea catedrei (postului)

Norme / posturi
didactice

Norme / posturi didactice acoperite
cu:

(numar)

Titulari

Suplinitori

1

Educatoare

6

6

2

Învatatori

13

12

1

3

Profesori

23

13

15

4

Discipline tehnice

7

7

8

TOTAL

Sursa: Primaria Piatra Olt

Aprobarea planurilor de scolarizare ale unitatilor de învatamânt din orasul Piatra Olt s-a realizat
conform actelor normative în vigoare. Astfel, în anul scolar 2013- 2014 au fost înscrisi un numar total de
………… elevi, din care prescolari ……….

Tabel nr. 26 - Evolutia numarului de elevi, pe ani scolari

Tip institutie / Nr. înscrisi

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Gradinite

95

92

73

63

Scoli generale

251

233

267

255

Licee

304

302

243

246

TOTAL

650

627

583

564

Sursa: Primaria Piatra Olt, Scoala Gimnaziala Piatra si Liceul Tehnologic

Tabel nr. 27 - Situatia elevilor înscrisi în anul scolar 2013 – 2014
Unitatea de
învatamânt

Nr.
înscrisi

Clasa

Nr.
promovati

Pregatitoare

30

100

I

33

100

II

41

100

III

23

IV

45

100

V

16

100

VI

16

100

VII

25

Repetenti

3

1

Abandon
scolar

Rata
promovabilitatii

88

96

Liceul

VIII

17

100

preg

30

100

I

20

100

II

30

100

III

31

100

IV

36

100

V

28

1

96

VI

19

3

86

VII

28

4

87

VIII

19

1

95

IX

41

5

89

X

21

XI

44

1

100

XII

27

3

100

100

Sursa: Primaria Piatra Olt

Rezultatele elevilor la examenele nationale
Tabel nr. 28 - Situatia testarilor nationale

Procent
Nr. elevi care au Promovabilitate
Nr.elevi prezenti
promovat
*** raportat la nr
de elevi prezenti

An scolar

Nr.elevi înscrisi

2011/2012

30

29

10

2012/2013

40

50

25

2013/2014

31

31

15

Sursa: Primaria Piatra Olt
Tabel nr. 29 - Situatia Examenului de Bacalaureat -

An scolar

Nr.elevi înscrisi

Nr.elevi prezenti

Nr. elevi care au
promovat

Procent
Promovabilitate

2011/2012

55

38

4

4.4

2012/2013

37

31

11

0.29

2013/2014

47

36

13

3.6

Sursa: Primaria Piatra Olt
Burse acordate elevilor
Elevii de la cursurile de zi din învatamântul de stat pot beneficia de burse de merit, de studiu si de
ajutor social. Acordarea de burse de la bugetul de stat reprezinta o forma de sprijin material vizând atât
protectia sociala cât si stimularea elevilor care obtin rezultate foarte bune la învatatura si disciplina.
Bursele pe care le pot primi elevii pot fi de tipul:

-

Burse de ajutor social
Burse de merit
Burse de studiu
Burse de performanta

Tabel nr. 30 - Situatia statistica privind acordarea burselor scolare
Nr.
Crt.

1.

2.

Denumire unitate de
învatamânt

Ani scolari

Burse de
performanta

Burse de
merit

Burse sociale
si medicale

TOTAL

X

X

X

X

Sursa: Primaria oras Piatra Olt .burse doar in anul 2015se acorda

2.6.

CULTURA, CULTE, AGREMENT

•

numar biblioteci 2

•

numar case de cultura 1

•

camine culturale si muzee 1+1

•

monumente istorice

•

numar ONG

•

publicatii si reviste 1

•

formatii de dans (popular, modern)

•

sarbatori si traditii cu specific local Ziua Orasului Piatra Olt 26 octombrie

4

Lacasuri de cult pe confesiuni 9
Locuri de agrement: ...- Sala sport
2.7.

ECONOMIA

Tabel nr. 31 - Structura agentilor economici din Piatra Olt, în functie de domeniul lor de activitate
STRUCTURA AGENTILOR ECONOMICI, IN FUNCTIE
DE DOMENIUL DE ACTIVITATE
Nr
crt
1

Domeniul de activitate

Comert cu ridicata si cu amanuntul; Repararea autovehiculelor
si motocicletelor

Numar
societati
24

Pondere in
totalul societatilor

2

Hoteluri si restaurante

-

3

Activitati profesionale, stiintifice si tehnice

-

4

Agricultura, Silvicultura si Pescuit

5

Industria prelucratoare

-

6

Distributia apei; Salubritate; Gestionarea deseurilor, activitati
de decontaminare

1

7

Transport si depozitare

3

8

Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport

-

9

Informatii si comunicatii

-

10

Constructii

7

11

Intermedieri financiare si Asigurari

-

12

Activitati de spectacole culturale si recreative

-

13

Alte activitati de servicii

-

53

TOTAL

Din totalul celor ……133…. societati active, …………..% sunt microintrepinderi, respectiv au maxim
9 angajati si o cifra de afaceri anuala si/sau active totale anuale de maxim 2 milioane EUR.
Tabel nr. 32 - Evolutia societatilor din orasul Piatra Olt în perioada 2011-2014
Tipuri de societati

2014

2013

2012

2011

Microintreprinderi
Intreprinderi mici
Intreprinderi inactive
Total societati existente, din care:
- nou infiintate
- active

133

121

119

135

Principalii agenti economici care îsi desfasoara activitatea în orasul Piatra Olt sunt prezentati în
tabelul de mai jos.
Tabel nr. 33 - Lista cu principalii agentii economici de pe raza orasului Piatra Olt
Nr.
crt.

Denumire
societate

1.

2.

3.

Nr.
angajati

Cifra de
afaceri

Profit

CFR MARFA

120

911600000

0

Transport marfa

Sectie CFR ILRU

42

87.125.364

0

Reparatii locomotive

21

-

55

78.654.352

0

Localitatea

CNCFR

Domeniul de activitate

Infrastructura feroviara

SNTFC
4.

Conductori si reparatii

Calatori
5.

SC Marconf SRL

70

2489007

-355759

Constructii

6.

SC Padrino SRL

90

18268391

2551965

Constructii

7.

SC Unimineral

20

10909544

2.771008

Constructii
agregate

BG Marprod SRL

10

257575

-288300

2.7.1. Industria
2.7.2. Agricultura
Tabel nr.34 - Suprafata agricola, pe categorii de folosinta în anul 2014:NU
Categorii de folosinta

Suprafata (ha)

Ponderea suprafetelor
(ha)

si

extractii

- arabil

5378

- pasuni si fanete

483

- vii si livezi

193

Total teren agricol

7683

Sursa- Serviciul Urbanism Primaria ZZZZZZZ

2.7.2.1. Situatia terenurilor, pe categorii de folosinta, potrivit Recensamântului agricol din anul
2010

Terenul arabil .
Gradina familiala
Pasuni si fânete
Culturi permanente –
Suprafata agricola utilizata (SAU) .
Suprafata agricola neutilizata .

Tabel nr. 35 - Suprafata agricola utilizata, suprafata agricola neutilizata si alte suprafete (hectare), pe categorii de folosinta
Suprafata agricola utilizata

din care:

Cranguri in
sistem de
rotatie pe
termen
scurt

Suprafete
ocupate cu
cladiri,
curti,
drumuri,
cariere etc.

Helestee,
iazuri,
balti

Suprafata
totala a
exploatatiei
agricole

Teren
arabil

Gradini
familiale

Pasuni si
fanete

Culturi
permanente

Total

Suprafata
agricola
neutilizata

Orasul Piatra OLT

37255

64.54

449.88

142.3

4382.4

740.39

3.56

-

342.51

32.12

5500.9

Judetul Olt Olt

355.313

5288

35.005

1026.1

405868

14879.9

37160.9

8.59

11477.2

469.81

469766.24

Localitate

Suprafata
impadurita

Pondere (%)

Tabel nr.36 - Exploatatii agricole (numar), cu suprafata agricola utilizata, pe categorii de folosinta
Suprafata agricola utilizata

din care:

Total

Suprafata
agricola
neutilizata

Suprafata
impadurita

Cranguri
in sistem
de
rotatie
pe
termen
scurt

Suprafete
ocupate
cu cladiri,
curti,
drumuri,
cariere
etc.

Helestee,
iazuri,
balti

Suprafata
totala a
exploatatiei
agricole

Gradini
familiale

Pasuni si
fanete

Culturi
permanent
e

JUDET OLT

90261

16017

76149

131341

10695

131110

40

123279

589

134905

Orasul PIATRA OLT

1554

7

1392

1831

267

11

-

2022

2

2164

Localitate

Teren
arabil

Tabel nr.37 - Exploatatii agricole (numar) dupa modul de detinere a suprafetei agricole utilizate

Modul de detinere a suprafetei

Oras PIATRA OLT

jud. OLT

In proprietate

1819

124934

In concesiune

1

65

In arenda

3

788

In parte

1

824

83

6374

5

4638

1912

137623

Utilizat cu titlu gratuit
Alte moduri
Total
Sursa- Recensamântul agricol 2010

Tabel nr. 38 - Exploatatii agricole (numar) care utilizeaza terenul arabil, dupa modul de
detinere al acestuia

Modul de detinere al terenului
arabil

Oras PIATRA OLT

jud. OLT

In proprietate

1285

105560

In concesiune

-

22

In arenda

3

781

In parte

1

804

81

5989

4

4337

1374

117493

Utilizat cu titlu gratuit
Alte moduri
Total
Sursa- Recensamântul agricol 2010

Tabel nr.39 - Exploatatii agricole (numar), pe clase de marime a terenului arabil

Clase de marime

Oras PIATRA OLT

jud. OLT

Sub 0,1 ha

375

12462

0,1 - 0,3 ha

377

18481

0,3 - 0,5 ha

148

11138

0,5 - 1 ha

287

21784

1-2 ha

361

29870

2-5 ha

238

30998

5-10 ha

29

4896

10-20 ha

7

794

20-30 ha

2

193

30-50 ha

-

174

50-100 ha

-

188

peste 100 ha

7

375

1831

131341

Total
Sursa- Recensamântul agricol 2010
2.7.2.2.

Cultura plantelor

Tabel nr.40 - Suprafetele cultivate în PIATRA OLT, conform Recensamântului agricol 2010
Oras ZZZZZZZ
Culturi

Suprafata cultivata
(hectare)

Grâu comun si grâu spelt
Porumb
Plante tehnice (floarea soarelui,
rapita si soia)

Pondere din teren
arabil

Jud. OLT
Suprafata cultivata
(hectare)

1648.75

147904.7

759.08

64754.51

494.9

66204.77

Legume, pepeni (in camp si in
sere)

-

2583.57

64.79

8382.12

Cartofi

0.46

70.31

Alte culturi

2.75

312.33

2970.15

290212

Plante de nutret (fân si masa
verde, leguminoase pentru nutretlucerna, trifoi)

TOTAL ARABIL (din suprafata
agricola utilizata)

Tabel nr. 41 - Suprafetele cultivate în PIATRA OLT
Suprafata cultivata
Cultura

JUD.OLT
(hectare)

Meri

0.49

302.22

Pruni

2.63

3198.16

Alti pomi fructiferi

1.09

26.28

11

34.30

112.49

6452.16

126.6

10013

Struguri de masa
Struguri de vin
TOTAL
Sursa- Recensamântul agricol 2010

Productivitatea sectorului agricol
Tabel nr. 42 - Situatia productiilor medii la principalele culturi in judetul OLT
Denumire cultura
Grau

U.M
Kg/ ha

Productia
2011
3370

Productia 2014
3299

Diferenta
+/-

Diferenta %

Porumb

Kg/ ha

3611

4112

Pepeni verzi si galbeni

Kg/ ha

19945

21472

Cartofi

Kg/ha

16.056

12391

Prune

KG/POM

23

14

Meri

KG/POM

30

14

4030

3464

Struguri

KG

Sursa-INSSE Tempo online

2.7.2.3.
Cresterea animalelor
Tabel nr.43 - Efectivele de animale din localitatea Piatra Olt, conform Recensamântului agricol
2010

Efective de animale (capete)

Jud. Olt

Piatra Olt

Bovine

32946

374

Ovine

86414

871

Caprine

60318

449

Porcine

183003

1564

2460773

26183

185111

201

28583

176

Pasari
Cabaline
Familii de albine
TOTAL

2.8.

MEDIUL ÎNCONJURATOR

2.8.1. Calitatea mediului (apa, aer, sol)

Calitatea apei

Calitatea aerului

Calitatea solului
Conform art. 1. al Ordinului nr. 1552 din 03/12/2008 pentru aprobarea listei localitatilor pe judete
unde exista surse de nitrati din activitati agricole, judetul OLT este cuprins în anexa acestui ordin cu 40 de
localitati declarate ca zone vulnerabile la poluarea cu nitrati. PIATRA OLT nu este în aceasta lista, cu toate
ca agricultura se practica la o scara intensiva la nivelul localitatii, nivelul de poluare cu nitrati se încadreaza
în limitele admise.
O sursa de poluare a solului o constituie depozitarea necontrolata sau necorespunzatoare a
deseurilor.

Radioactivitatea mediului
Reteaua Nationala de Supraveghere a Radioactivitatii Mediului (RNSRM) a fost înfiintata
în anul 1962 cu scopul de a supraveghea si controla respectarea prevederilor legale privind
radioprotectia mediului.
La nivelul anului 2010, RNSRM a cuprins un numar de 37 de statii din cadrul Agentiilor
pentru protectia mediului, coordonarea stiintifica si metodologica fiind asigurata de Laboratorul
National de referinta pentru radioactivitatea mediului din cadrul ANPM.

2.8.2. Managementul deseurilor

Prin Hotararea Consiliului Local PIATRA OLT nr. ..30... din .........2010.......... a fost aprobata
înfiintarea Serviciului de salubrizare al orasului PIATRA OLT, fiind stabilita ca forma de gestiune - gestiunea
delegata. Ca urmare a îndeplinirii procedurii de achizitie publica, prin Hotararea Consiliului Local PIATRA
OLT nr 43 din 30.08.2010 a fost atribuit contractul de gestiune catre SC ..SECTOR PRESTARI PIATRA OLT
SRL, pe o perioada de …………5……. ani, respectiv ……2015….., cu posibilitatea prelungirii.
Pe de alta parte orasul PIATRA OLT, prin Hotararea Consilului Local nr.54 24.09.2009..., s-a asociat
cu alte localitati din judetul OLT, în vederea elaborarii unui proiect cu finantare externa, privind
managementul deseurilor urbane. Astfel, în prezent, în judetul OLT se afla în derulare proiectul „Sistemul
Integrat de Management al Deseurilor în judetul OLT”, finantat prin POS Mediu 2007-2013. Contractul a
fost semnat in ……2009…. si prin acest proiect se vor achizitiona pubele necesare pentru dotarea
gospodariilor din întregul judet, containere pentru colectarea separata a materialelor reciclabile la
compactoare si autospeciale pentru transportarea deseurilor, vor fi construite statii de sortare, transfer
si compostare, urmând sa fie închise si ultimele depozite neconforme.
În acest moment SC ……Salubris SA….. desfasoara activitati de colectare si transport deseuri
menajere, deseurile colectate de la populatia din PIATRA OLT fiind transportate la Rampa ……BALS…….,
fara a realiza si selectarea acestora. Autoritatile locale din orasul ZZZZZZZ fac eforturi în ceea ce priveste
aplicarea legislatiei privind protectia mediului, precum si oferirea unei educatii ecologice tuturor
locuitorilor orasului.

Sursele de deseuri din PIATRA OLTsunt: deseuri menajere provenite de la populatie si
agentii economici, deseuri stradale, deseuri gradini, spatii verzi, parcuri, deseuri menajere
spitalicesti.
Compozitia deseurilor menajere din orasul PIATRA OLT:
-

material organic cu umiditate ridicata – .... %.
hârtie ...... %
metale ......%
sticla .......... %
cenusa ......%
diverse alte reziduuri ........... %

Cantitatea de deseuri menajere colectate anual in perioada 2009-2013 – cca. ……94… tone/an

2.8.3. Spatiile verzi
Tabel nr. 44 - Repartitia spatiilor verzi
Tipuri de spatii verzi

Spatii verzi publice cu acces
nelimitat

1.00 HA

Spatii verzi publice cu acces
limitat

X

2.8.4. Fondul forestier

Tabel nr. 44 – Fondul forestier jud. OLT
An

Suprafata fondului
forestier (ha)

Volumul de lemn recoltat
(mc)

2009

53600

65.500

2010

53600

81.200

2011

54000

90.500

2012

54000

89.400

Sursa: INSSE, Tempo online

2.8.5. Riscuri naturale
a) Riscuri generate de desertificare

b) Riscuri generate de inundatii
c) Incendii de padure, pajisti comunale
d) Alunecari de teren

e) Cutremur
2.8.6.

Situatii de urgenta
Situatia de urgenta reprezinta un eveniment exceptional, cu caracter non militar, care prin

amploare si intensitate ameninta viata si sanatatea populatiei, mediul înconjurator, valorile materiale si
culturale importante, iar pentru restabilirea starii de normalitate sunt necesare adoptarea de masuri si
actiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare si managementul unitar al fortelor si mijloacelor
implicate.
În PIATRA OLT NU functioneaza servicii de urgenta profesioniste:

1. Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta (SVSU), organizat pe cele doua activitati principale:

-

informare publica si prevenire;
interventie operativa directa sau ca forta de sprijin a formatiunilor profesioniste
specializate.

Serviciile de deszapezire - sunt asigurate de SVSU, cu urmatoarele utilaje:
- autogreder - tractoare - buldoexcavator - camion

2. Politia locala a orasului PIATRA OLT, cu urmatoarea structura:

2.9.

ADMINISTRATIA LOCALA

Administratia publica în orasul PIATRA OLT este organizata si functioneaza potrivit prevederilor
Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si în conformitate cu hotarârile Consiliului Local.

Administratia publica din oras se organizeaza si functioneaza în temeiul principiilor autonomiei
locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii
si al consultarii cetatenilor în solutionarea problemelor locale de interes deosebit.
Primarul, viceprimarul si secretarul, împreuna cu aparatul de specialitate al primarului, constituie
o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria, care duce la îndeplinire hotarârile
Consiliului Local si dispozitiile Primarului, solutionând problemele curente ale colectivitatii locale.
Misiunea sau scopul Primariei rezida deci în solutionarea si gestionarea, în numele si în interesul
colectivitatii locale pe care o reprezinta, a treburilor publice, în conditiile legii.
În administratia publica locala primarul îndeplineste o functie de autoritate publica. El este seful
administratiei publice locale si al aparatului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pe
care îl conduce si îl controleaza. Primarul raspunde de buna functionare a administratiei publice locale, în
conditiile legii si reprezinta unitatea administrativ-teritoriala în relatiile cu alte autoritati publice, cu
persoanele fizice sau juridice române sau straine, precum si în justitie.
Consiliul Local al orasului PIATRA OLT este compus din ,,,,15,,,,,,consilieri locali pe perioada 20122016, alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, în conditiile stabilite de legea pentru
alegerea autoritatilor administratiei publice locale. Potrivit legislatiei, numarul membrilor fiecarui consiliu
local se stabilileste prin ordin al prefectului, în functie de populatia orasului, raportata de Institutul
National de Statistica si Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului in care se fac alegerile sau, dupa
caz, la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile.
Aparatul de specialitate al Primariei orasului PIATRA OLT cuprinde 57 de posturi, structurate pe
departamente de specialitate, astfel:
-

Demnitari - 2

-

Functii publice - (din care …5… functii publice de conducere si …29….. functii publice de
executie)

-

Contractuali - …21…. (… de conducere si … de executie )

Din totatul de .57.... de posturi, .....48..... sunt ocupate, iar .....9...... sunt declarate vacante.

În subordinea Primarului functioneaza urmatoarele servicii si directii:
AUDIT

În subordinea Secretarului orasului functioneaza:
Serviciul Public Local Comuninitar de Evidenta Persoanei
Biroul Administratie publica ,juridic.Asistenta Sociala .secretariat
Biroul Financiar Contabil
În subordinea Consiliului Local functioneaza:
x

ORGANIGRAMA PRIMARIEI ORASULUI

Indicatori ai cheltuielilor operationale sau care reflecta rigiditatea acestora (RCO)

Denumire indicator

2010

2011

2012

2013

2014

RCO1 Cheltuieli totale de personal

4284

3586

3052

3990

4556

RCO1a Cheltuieli totale de personal pe locuitor

0.6

0.53

0.45

0.59

0.67

RCO2 Cheltuieli de personal autonome (fara
invatamant)

2001

1604

1020

1709

1763

RCO2a Cheltuieli de personal autonome (fara
invatamant) pe locuitor

0.29

0.23

0.15

0.25

0.26

RCO3 Cheltuieli de personal, cu subventii
pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif
si cu asistenta sociala

346

203

-

-

-

RCO3a Cheltuieli de personal, cu subventii
pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif
si cu asistenta sociala pe locuitor

0.05

0.03

RCO4 Cheltuieli operationale

6970

6634

6230

6791

7601

RCO4a Cheltuieli operationale pe locuitor

1.03

0.98

0.92

1.00

1.12

RCO1b Ponderea cheltuielilor totale de
personal in cheltuielile operationale

RCO2b Ponderea cheltuielilor de personal
autonome (fara invatamant) in cheltuielile
operationale

RCO3b Ponderea cheltuielilor de personal, cu
subventii pentru acoperirea diferentelor de
pret si tarif si cu asistenta sociala in total
cheltuieli operationale

RCO4b Ponderea cheltuielilor operationale in
total cheltuieli

Capacitatea de investire si de contractare de imprumuturi (CID)

Denumire indicator

2010

2011

2012

2013

2014

CID1 Cheltuieli cu finantarea serviciului
datoriei
CID1a Cheltuieli cu finantarea serviciului
datoriei pe locuitor
CID1b Ponderea cheltuielilor cu finantarea
serviciului datoriei in total cheltuieli
CID2 Serviciul anual al datoriei ca
pondere in veniturile curente totale
(autonome)
CID3

Cheltuieli totale cu investitiile

262

1382

1139

228

557

CID3a Cheltuieli totale cu investitiile pe
locuitor

0.03

0.20

0.168

0.03

0.08

CID3b Ponderea cheltuielilor totale cu
investitiile in total cheltuieli

3.75

20.83

18.28

3.35

7.32

CID4 Ponderea serviciul datoriei pentru
imprumuturile pe termen lung in
cheltuielile totale cu investitiile

Capacitate de Management Financiar (CMF)

Denumire indicator
CMF1 Rezultatul (excedentul sau deficitul)
operational brut
CMF1a Ponderea rezultatului
(excedent/deficit) operational brut in total
venituri operationale

2010
122

2011
920

2012
268

2013
482

2014
1437

CMF2 Ponderea rezervelor in total
cheltuieli
CMF3 Rezultatul (excedent/deficitul)
operational net
CMF3a Ponderea rezultatului
(excedent/deficit) operational net in total
venituri operationale

Indicatori privind evaluarea veniturilor:

Indicatori ai veniturilor sau care reflecta capacitatea de a genera venituri
(CGV)

Denumire indicator
CGV1

Venituri din impozitul pe proprietate

2010

2011

2012

2013

2014

4

16

34

21

16

2739

2026

2262

2931

2454

0.40

0.30

0.33

0.43

0.36

2999

2257

2538

3197

2729

0.44

0.33

0.37

0.47

0.40

CGV1a Venituri din impozitul pe proprietate pe locuitor
CGV1b Ponderea veniturilor din impozitul pe proprietate in
total venituri
CGV2

Venituri proprii fiscale

CGV2a Venituri proprii fiscale pe locuitor
CGV2b Ponderea de venituri proprii fiscale in total venituri
CGV3

Veniturile curente proprii (fiscale si nefiscale)

CGV3a Venituri curente proprii (fiscale si nefiscale ) pe
locuitor
CGV3b Ponderea veniturilor curente proprii (fiscale si
nefiscale) in totalul veniturilor

CGV4 Venituri curente totale (autonome)

6505

4810

5520

6283

6889

CGV4a Venituri curente totale (autonome) pe locuitor

0.96

0.71

0.81

0.93

1.02

7093

5714

5962

7273

9041

1.05

0.84

0.88

1.07

1.33

CGV8 Gradul de colectare a veniturilor proprii fiscale

80.1

81.6

109

125

87.4

Gradul de colectare a veniturilor dintr-un anumit impozit raportul dintre incasarile efective dintr-un impozit anume si
totalitatea obligatiilor de plata ale contribuabililor aferente
acelui impozit.

35.9

119.3

92.7

103

106.51

52.7

90.2

96.5

99.69

116.5

CGV4b Ponderea veniturilor curente totale (autonome) in
total venituri
CGV5

Venituri operationale

CGV5a Venituri operationale pe locuitor
CGV5b Ponderea veniturilor operationale in total venituri
CGV6 Venituri pentru investitii
CGV6a Venituri pentru investitii pe locuitor
CGV6b Ponderea veniturilor pentru investitii in total venituri
CGV7

Total venituri pe locuitor

Gc = Incasari/Debit

Gradul de colectare a tuturor impozitele locale - media
ponderata a gradelor de colectare ale diferitelor impozite in
raport cu incasarile din aceste impozite:

Gca = Σ(Gcj*Ij)/ΣIj

CGV9 Nivelul fiscalitatii locale

Nivelul fiscalitatii pentru un anumit impozit - raportul dintre
nivelul efectiv (procent sau suma absoluta) si nivelul maxim
permis de lege pentru anul respectiv:
Nf = Nef/Nmax

Nivelul fiscalitatii agregate (pentru toate impozitele locale) media ponderata a nivelurilor fiscalitatii pentru impozitele
locale in raport cu incasarile din respectivele impozite.
Nfa = Σ(Nfj*Ij)/ΣIj

Conform recomandarilor Manualului de Planificare Strategica, Secretariatul General al
Guvernului, noiembrie 2009 va rugam sa ne prezentati raportarile pe care le-ati intocmit si predat
pentru politicile publice la nivelul Orasului.

Indicator
Se precizeaza titlul indicatorului
Modalitate de calcul

Formula pentru calculul valorii indicatorului

An

n-2

n-1

n-1

n

n+1

n+2

n+3

TS

Valoare

Vn-2

Vn-1

V/n-1

Vn

Vn+1

Vn+2

Vn+3

VTS

Frecventa masurarii într-o
perioada data

Se precizeaza perioada de timp în care este masurat indicatorul
(pentru indicatori de output de obicei anual, indicatorii de outcome
la intervale mai mari)

Sursa informatiilor

Se precizeaza institutia care este responsabila cu strângerea
datelor pentru indicatori: institutia în cauza, o institutie

subordonata, sau o alta institutie. Daca pentru masurarea
indicatorului este necesar un studiu (de exemplu un sondaj de
opinie publica), institutia care va elabora sau va comanda studiul
respectiv trebuie si ea mentionata în aceasta sectiune.
Mecanismul de colectare a
datelor

Se mentioneaza metoda de cercetare calitativa sau cantitativa care
este utilizata în strângerea datelor sau daca este vorba de un
sistem interinstitutional sau intrainstitutional de colectare si
monitorizare a datelor

Ultimul rezultat cunoscut

An: anul ultimei

Valoare: ultima valoare cunoscuta

colectari de date
Tendinta prognozata a evolutiei

Evolutia anticipata, fie crescator sau descrescator

Nota: Valorile indicatorilor sunt aceleasi cu cele prezentate în sinteza:

Indicator

Descrierea concisa a indicatorului

n-2, n-1...n+3

Anii la care se înregistreaza valorile indicatorilor, unde n este primul an de
planificare (ex. Planul strategic 2010 - 2013, n este 2010)

TS

Tinta strategica – valoare a indicatorului care este urmarita a fi obtinuta pe
termen mediu

Valoare

Se precizeaza valoarea reala/estimata a indicatorului astfel

Vn-2

valoarea pentru indicator înregistrata cu doi ani în urma fata de anul pentru
care se elaboreaza strategia (valoarea reala rezultata în urma monitorizarii)

Vn-1

valoarea prevazuta în Strategia anterioara pentru indicator în anul
precedent fata de primul an al planificarii (este valoare estimata în planul
strategic anterior sau în buget)

VIn-1

valoarea intermediara pentru anul n-1 rezultând în urma monitorizarii pâna
la acel moment si estimarilor pentru perioada ramasa din anul n-1 (va fi
mai apropiata de realitate decât Vn-1)

Vn ... Vn+2

valorile estimate/indicative pentru anii n ...n+2

VTS

valoarea indicatorului în concordanta cu tinta strategica (arata unde trebuie
sa se situeze pe termen mediu valoarea indicatorului)

Primarie –Directia Economica, Serviciul Buget-Finante, Serviciul Impozite si Taxe:

1.Indicatori executii buget local pentru fiecare din anii 2010-2014:
Total venituri
2010-6.837.834 lei :

2011- 5.370.033 lei : 2012- 5.772.446 lei:

2013-6.472639 lei:

2014 -7.636.690 lei
Total venituri pe locuitor
2010- 1013.1 le/ cap lociitor 2011-795.67 lei/cap locuitor
2013-959 lei / cap locuitor

2012-855.3 lei/cap locuitor

2014-1131 lei/ cap locuitor

Baza de impozitare -venitul global.
Investitii (cheltuieli de capital, inclusiv serviciul datoriei pentru împrumuturile pe termen
lung) 2010- 186.163 lei 2011-161.141 lei 2012-224671 lei ,2013-165.119 lei , 2014-556.374 lei
Total cheltuiel 2010-6837.733, 2011-6.349.210 , 2012-5746206, 2013-165119,
2014 -556.374 lei
Total Ajutoare sociale
2010- 1.135.831 lei
2011- 422.928 lei
2012- 350.025 lei
2013- 468.273 lei
2014- 534.282 lei
2. Alte date necesare, anuale, 2010-2014:
Numar beneficiari ajutoare sociale.
2010- din care 160 dosare aj social 10 dosare aj.urgenta

2011- din care 131 dosare aj.social 25 dosare aj.urgenta
2012- din care 141 dosare aj.social 66 dosare aj.urgenta
2013- din care 152 dosare aj.social 36 dosare aj.urgenta
2014- din care 155 dosare aj.social 41 dosare aj.urgenta

Sume incasate din impozitul pe proprietate majorat - proprietati secundare persoane fizice
An

nr locuinte

sume incasate /lei

2010

57

14.136

2011

60

14.880

2012

62

15.550

2013

65

19.275

2014

70

17.360

Numar agenti economici pentru care s-a eliberat/vizat annual autorizatia privind
desfasurarea activitatii de alimentatie publica :
-19
Restaurante:
- Unitati cu suprafata desfasurata (inclusiv terasa) de pana la 50 mp;

-8

- Unitati cu suprafata desfasurata (inclusiv terasa) cuprinsa intre 51 – 100 mp;

-4

- Unitati cu suprafata desfasurata (inclusiv terasa) cuprinsa intre 101 – 150 mp;

-2

- Unitati cu suprafata desfasurata (inclusiv terasa) cuprinsa intre 151 – 200 mp;

-2

- Unitati cu suprafata desfasurata (inclusiv terasa) cuprinsa intre 201 – 250 mp; -0
- Unitati cu suprafata desfasurata (inclusiv terasa) cuprinsa intre 251 – 300 mp;

-

0
- Unitati cu suprafata desfasurata (inclusiv terasa) de peste 301 mp.
Piete -1

-0

Numar agenti economici de la care s-a incasat taxa hoteliera, pe tipul unitatilor de cazare:,
Campinguri si moteluri, Hoteluri cu circuit închis, neclasificate conform Normelor stabilite de
Ministerul Turismului, Alte unitati de cazare (pensiuni s.a.)X

2.10 Conditii care asigura mediul adecvat pentru dezvoltare durabila

•

cooperare intra-judeteana, intra-regionala, nationala si internationala (orase
înfratite, colaborari si schimb de experienta, parteneriate locale)
- NU

•

administratia locala ( decizii majore, timpul de rezolvare a problemelor,
programe finantate prin UE, pregatire profesionala a functionarilor)
-NU

•

investitii locale (române si straine) situatia pe piata imobiliara (pretul caselor si
apartamentelor), pretul terenului Teren extravilan 1500-2500 euro/ha ,teren
intravilan -8-20 euro /mp,pret apartamente – 80-100.00 lei /apartament 2 camere

2.11 INDICATORI PRIVIND INVESTITIILE PUBLICE finantate prin proiecte (2007-2014)

NR
ctr

Proiect nume
X
X
X
x

Nume
finantator

Obiectiv
general

Rezultate

Valoare
totala

Contributie
proprie

Finantare
nerambursabila/
rambursabila

ANALIZA SWOT a orasului Piatra Olt
I.
Localizarea orasului Piatra Olt in cadrul judetului Olt

puncte tari

puncte slabe

-se afla in mijlocul judetului olt ,

-slaba infrastructura de canalizare

-important nod de cale ferata al

-lipsa resurselor financiare ale

Romaniei

populatiei sau mai bine zis saracia

este tranzitat de drumuri nationale si
judetene ,DN 64 Craiova - Bucuresti
,DN65 Corabia -Ramnicu Valcea Sibiu si DJ 677 Slatina Piatra Olt
-distanta mica 38 km fata de aeroportul
Craiova
oportunitati

amenintari

-finantarea din fonduri nerambursabile

-migratia populatiei tinere catre zonele

a infrastructurii de baza

dezvoltate economic

-asocierea in structuri tip GAL pentru

-

proiecte de dezvoltare locala

II.
INFRASTRUCTURA
puncte tari

puncte slabe

-acces catre reteau de drumuri judetene

-infrastructura de transport slab

si nationale

dezvoltata in zona periurbana

-principalul nod de cale ferata din sudul -lipsa canalizarii in localitate
Romaniei

-lipsa retea gaze

- infrastructura de telecomunicatii si

-calitate scazuta a infrastructurii sociale

iluminat acopera tot orasul Piatra Olt

si de educatie

-infrastructura sportiva si de agrement
,Sala de sport ,terenuri de fotbal
oportunitati

amenintari

-atragerea de fonduri nerambursabile

criterii de eligibilitate restrictive pentru

pentru dezvoltarea infrastructurii

orasele mici

rutiere
- finantarea lucrarilor la utilitatile
publice ,apa,canal
-atragerea investitiilor pentru
dezvoltarea orasului

III
MEDIU
puncte tari

puncte slabe

-investitii in infrastructura de mediu

-dificultati in implementarea normelor

proiect ADI ,infrasuctura apa si apa

UE

uzata

-interes scazut pentru colectarea

- calitatea aerului foarte buna

selectiva a deseurilor

-existenta a doua zone in cadrul Natura

-reticenta cetatenilor in probleme de

2000

mediu

oportunitati

amenintari

-alocarea de catre UE de fonduri

-degradarea ariilor protejate datorita

suficiente in perioada 2016-2020 pentru exploatarii irationale a resurselor
protectia mediului
-intretinerea si dezvoltarea spatiilor
verzi din oras

IV
MEDIUL ECONOMIC
puncte tari

puncte slabe

-existenta de resurse minerale

-infrastrctura de afaceri insuficient

importante in subsolul orasului (

dezvoltata

agregate minerale )

-resurse financiare la nivel local

-posibilitatea productiei eco

insuficiente pentru sustinerea

-taxe si impozite atractive pentru

investitiilor

investitori

-oras monoindustrial

-posibilitatea transportului pe calea
ferata

oportunitati

amenintari

-infiintare unui parc industrial

-atractivitate scazuta din cauza lipsei

-promovarea investitiilor in sistem

infrastructurii de apa si apa uzata

concesiune

-migratia fortei de munca calificate

V
AGRICULTURA SI DEZVOLTARE PERIURBANA
puncte tari

puncte slabe

-suprafete de teren suficiente pentru

-lipsa unui sistem de irigatii performant

agricultura performanta

in zona

-potential ridicat pentru plante tehnice

-productivitate redusa in randul celor

si medicinale

care produc pentru subzistenta

potential pentru dezvoltarea activitatii

- lipsa fortei de munca tinere in

zootehnice

sectorul agricol si zootehnic
-fragmentarea proprietatilor
-venituri scazute din agricultura

oportunitati

amenintari

-retehnologizarea eficienta a sistemelor

-desertizarea terenurilor agricole

de irigatii

- lipsa protectiei terenurilor prin

- asocoerea intre fermieri

folosirea excesiva a ingrasemintelor

- finantari nerambursabile pentru

chimice

agricultori

- scaderii calitatii solurilor datorat
indiguirii raului Olt

VI
STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICA A POPULATIEI
puncte tari

puncte slabe

-echilibrul intre sexe a populatiei

-scaderea natalitati

repartitia relativ buna a populatiei pe

-imbatranirea populatiei

intregul cuprins al orasului

-slaba corelare intre invatamant si piata
muncii
-pondere relativ ridicata a populatiei
ocupate in agricultura de subzistenta
-abandon temporara al copiilor cu
parinti plecati in strainatate
-insuficienta serviciilor sociale
-munca la negru

oportunitati

amenintari

proiecte cu finantare

-migrarea tineretului pentru scolarizare

nerambursabila fac in mediul

si specializare ,cat si a populatiei tinere

periurban sa se dezvolte sectorul

-migrarea populatie inalt calificata

serviciilor

-salarii mici in sectorul bugetar. avand

-precum si alocari de fondurimari

ca efect criza pregatirii in domeniile

pentru dezvoltarea resurselor umane si

invatamntului si sanatatii in orasele

corelarea ofertei de invatamant cu piata

mici cu multa populatie in periurban

muncii

Lista proiectelor individuale
pentru implementarea Strategiei de dezvoltare locală a orașului Piatra-Olt 2014-2020
Perioada de
implementare
Nr.crt.

Denumire
proiect

Solicitant

1

Asfaltare
DC 78

UAT oraş
Piatra-Olt

2

Modernizare DC
79

UAT oraş
Piatra-Olt

Obiectiv şi activităţi propuse
Modernizarea reţelei de drumuri locale
Elaborare documentaţii tehnice
Organizare licitaţie execuţie lucrări
Realizare lucrări asfaltare pe lungime
2,18 km
Recepţie lucrări
Modernizarea reţelei de drumuri locale
Elaborare documentaţii tehnice
Organizare licitaţie execuţie lucrări
Realizare lucrări asfaltare pe lungime

Buget proiect
Valoare
nerambursabilă
solicitată (lei)

Contribuţie

Anul
începerii

Anul
finalizării

2016

2018

1.323.000

27.000

1.350.000

2016

2018

1.274.000

26.000

1.300.000

2016

2018

22.050.000

450.000

22.500.000

proprie (lei)

Total (lei)

2,065 km
Recepţie lucrări

3

Construire
pasarela
Piatra- Olt

UAT oraş
Piatra-Olt

Fluidizare trafic oraş
Elaborare documentaţii tehnice
Organizare licitaţie execuţie lucrări
Realizare lucrări
Recepţie lucrări

4

Asfaltare DC 13

UAT oraş
Piatra-Olt

5

Asfaltare străzi
în sat Piatra

UAT oraş
Piatra-Olt

6

Asfaltare străzi
în sat Enoşeşti

UAT oraş
Piatra-Olt

7

Asfaltare străzi
în sat Criva

UAT oraş
Piatra-Olt

Asfaltare străzi
8

în sat Bistriţa

UAT oraş
Piatra-Olt

Modernizarea reţelei de drumuri locale
Elaborare documentaţii tehnice
Organizare licitaţie execuţie lucrări
Realizare lucrări asfaltare pe lungime
3,385 km
Recepţie lucrări
Modernizarea reţelei de străzi
Elaborare documentaţii tehnice
Organizare licitaţie execuţie lucrări
Realizare lucrări asfaltare pe lungime
5,585 km
Recepţie lucrări
Modernizarea reţelei de străzi
Elaborare documentaţii tehnice
Organizare licitaţie execuţie lucrări
Realizare lucrări asfaltare pe lungime
1,685
Recepţie lucrări
Modernizarea reţelei de străzi
Elaborare documentaţii tehnice
Organizare licitaţie execuţie lucrări
Realizare lucrări asfaltare pe lungime
3,74 km
Recepţie lucrări
Modernizarea reţelei de străzi
Elaborare documentaţii tehnice
Organizare licitaţie execuţie lucrări pe
lungime 7,00 km

2016

2018

2.940.000

60.000

3.000.000

2015

2017

5.880.000

120.000

6.000.000

2015

2017

980.000

20.000

1.000.000

2016

2018

2.744.000

56.000

2.800.000

2016

2018

140.000

6.860.000

7.000.000

Nouă

Realizare lucrări asfaltare
Recepţie lucrări

Modernizare infrastructură mediu
Elaborare documentaţii tehnice

Alimentare cu
9

apa str. Şoseaua
Argesanu

UAT oraş
Piatra-Olt

Piatra-Olt, Piatra,
Criva, Enoşeşti,
bistrita nouă

2016

2018

4.900.000

100.000

5.000.000

2016

2018

30.870.000

630.000

31.500.000

Organizare licitaţie execuţie
Realizare lucrări
Recepţie lucrări
Modernizare infrastructură educaţie
Elaborare documentaţii tehnice

2015

2016

13.500.000

9.000.000

22.500.000

Organizare licitaţie execuţie
Realizare lucrări
Receptie lucrări

2016

2017

8.036.000

164.000

8.200.000

Modernizare infrastructură mediu
Elaborare documentaţii tehnice

Extindere
canalizare
10

Organizare licitatie executie lucrari pe
reţea lungime pe 1,00 km
Realizare lucrări
Recepţie lucrări

UAT oraş
Piatra-Olt

11

Construire
1 bloc ANL

UAT oraş
Piatra-Olt

12

Modernizare
liceu Piatra-Olt

UAT oraş
Piatra-Olt

Organizare licitaţie execuţie lucrări –
extindere reţea lungime 28,682 km
Realizare lucrări
Recepţie lucrări
Modernizare infrastructură locuinţe
Elaborare documentaţii tehnice

Modernizare infrastructură educaţie
Elaborare documentaţii tehnice

Modernizare
13

şcoala generală
Piatra

Modernizare
14

15

şcoala generală
Bistriţa Nouă

Parc Fotovoltaic
990 kwp

UAT oraş
Piatra-Olt

UAT oraş
Piatra-Olt

UAT oraş
Piatra-Olt

Modernizare
16

stadion
Bistriţa Nouă

UAT oraş
Piatra-Olt

Modernizare
17

stadion
Piatra- Olt

UAT oraş
Piatra-Olt

Organizare licitaţie execuţie
Realizare lucrări
Recepţie lucrări

2016

2017

6.174.000

126.000

6.300.000

Modernizare infrastructură educaţie
Elaborare documentaţii tehnice
Organizare licitaţie execuţie
Realizare lucrări
Recepţie lucrări
Utilizare resurse regenerabile
Elaborare documentaţii tehnice

2016

2017

5.880.000

120.000

6.000.000

Organizare licitaţie execuţie
Realizare lucrări
Recepţie lucrări
Modernizare infrastructura agrement
Elaborare documentaţii tehnice

2016

2017

6.615.000

135.000

6.750.000

Organizare licitaţie execuţie
Realizare lucrări
Recepţie lucrări
Modernizare infrastructură agrement
Elaborare documentaţii tehnice

2016

2017

3.920.000

80.000

4.000.000

Organizare licitaţie execuţie
Realizare lucrări
Recepţie lucrări
Creare infrastructură afaceri

2016

2017

4.410.000

90.000

4.500.000

Elaborare documentaţii tehnice
18

Piaţă
Agroalimentară

UAT oraş
Piatra-Olt

Executare rețele
gaze naturale în
19

orașul Piatra Olt
și în satele
componente

UAT oraş
Piatra-Olt

Organizare licitaţie execuţie
Realizare lucrări
Recepţie lucrări
Creare infrastructura utilități publice
Elaborare documentatii tehnice

2016

2016

2.548.000

52.000

2.600.000

Organizare licitatie execuţie
Realizare lucrări
Recepţie lucrări

2016

2016

1.600.000

1.600.000

3.200.000

Total BUGET PROIECTE
Costuri implementare Plan integrat
TOTAL

145.500.000
36.000
145.536.000

MACHETA
STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA LA NIVELUL LOCALITATII UAT PIATRA OLT

Nr.
crt.

Domeniul de
interventie

1

Domeniu
Economic

2

Infrastructura
Utilitati /
Dezvoltare
urbana/
Infrastructura
transport/

Obiectiv
strategic

Sprijinirea
dezvoltarii
urbane
durabile

Obiective
specifice /
operationale

Dezvoltarea
capacitatii
institutionale la
nivel local

Plan de actiune

-Elaborare
strategie de
dezvoltare
-P.U.G

Proiecte propuse

Institutia
responsabila

Suma estimata

Parc Industrial;
Incubator
De Afaceri;

UAT PIATRA
OLT/
Organizatii
private/
Asociatii/
Fundatii/
Parteneriate
publice private
UAT PIATRA
OLT/
Compania de
Apa Canal
Oltul S.A/
Organizatii
private/

Suma orientativa in
functie de estimari
si calcule anterioare
circa:
6.000.000 Euro

Alimentare cu apa
sos. Argeseanu/
Extindere
canalizare/
-Construire Bloc
ANL/

126.450.000 lei

Sursa de
finantare
potentiala
Fonduri
Europene/
Buget
Local/
Buget
Public/

Termen
estimat
Presupunem
ca inceperea
va fi 20162017 cu
finalizare in
2020

Fonduri
Europene/
Buget
Local/
Buget
Judetean

Presupunem
ca inceperea
va fi 20162017 cu
finalizare in
2020

-Asigurarea
intregii
localitati cu
servicii apa,
canal

-Construirea de
noi unitati de
locuit pentru
cetatenii
localitatii

-Asigurarea
desfacerii
produselor
agroalimentare
prin construirea
unei piete
agroalimentare
moderne

-Piata
Agroalimentara/
-Modernizare
Stadioane Piatra
Olt/
-Sistem integrat
de iluminat si
-Asfaltare DC 78/
-Asfaltare DC 79/
-Asfaltare oras
Piatra Olt/
-Construire
pasarela peste
calea ferata

Parteneriate
publice
private/

-Imbunatatirea
calitatii vietii
prin
modernizarea
terenurilor de
sport si a
stadioanelor de
pe raza UAT

-Implementarea
sistemului
integrat de
iluminat public
economic si
sitem de
supraveghere
video

-Modernizarea
infrastructurii
de transport la
nivel UAT

3.

Infrastructura
educationala si
cultura

-Imbunatatirea
infrastructurii, a
serviciilor

Program
integrat de
dezvoltare a
unitatilor

-Modernizare
Liceu Piatra Olt/
-Modernizare
scoala Piatra/

UAT Piatra
Olt/

28.500.000 lei

Fonduri
Europene/
Buget
Local/

Presupunem
ca inceperea
va fi 20162017 cu

educationale si
culturale

4.

Infrastructura
mediului

Implementarea
unui management
durabil al
mediului

scolare Liceu
Tehnologic
Piatra Olt si
Scoala
gimnaziala
Piatra
-Reducerea
costurilor
iluminatului
public prin
construirea unei
centrale
fotovoltaice
950kw cu
racord la
sistemul
energetic
national
-imbunatatirea
izolatiei termice
anvelopei
cladirii,sarpante
, invelitori
-reabilitarea si
modernizarea
instalatiilor
pentru
prepararea si
transportul
agentului
termic, apei
calde menajere
si sistemelor de
ventilare si

-Modernizare
Scoala Bistrita/
-Casa de cultura/

-Centrala electrica
fotovoltaica
950kw cu racord
la sistemul
energetic
national/
-Accesibilitate la
situl natura 2000/

UAT Piatra
Olt/

6.750.000 lei

Buget
Judetean

finalizare in
2020

Fonduri
Europene/
Buget
Local/
Buget
Judetean

Presupunem
ca inceperea
va fi 20162017 cu
finalizare in
2020

climatizare,achi
zitionarea si
instalarea
echipamentelor
aferente si
racordarile la
sitemele de
incalzire
centalizata
-Accesibilitatea
la situl natura
2000 prin
construirea
drumului de
acces catre sit

FISA PROIECT
1.

Titlul proiectului (Denumirea generala a
proiectului)

ALIMENTARE CU APĂ
STR. SOSEAUA
ARGESANU

2.

Localizarea proiectului ( localitate /
localitati si judete)

Piatra-Olt, judeţul Olt

3.

Beneficiarul proiectului / Parteneri
(daca este cazul)

UAT PIATRA OLT

4.

Proiectul dvs. face parte dintr-un plan
integrat? Detaliati

Strategia de dezvoltare
locală 2014-2020

5.

Domeniu ( de exemplu ) :
• Infrastructura de transport,
(infrastructura de comunicatie si
transport : cai rutiere, cai navigabile, cai
ferate, transport public urban, strazi
locale, etc.)
• Infrastructura de utilitati (apa potabila,
canalizare / apa menajera, gaze
naturale, energie electrica si termica)
• Infrastructura de sanatate si sociala
(spitale, situatii de urgenta, centre
sociale)
• Infrastructura educationala
• Competitivitate economica, CDI
• Resurse umane, piata muncii, servicii
sociale
• Agricultura si dezvoltare rurala
• Infrastructura de turism si patrimoniu
cultural
• Dezvoltare urbana
• Protectia mediului si eficienta energetica
• Altele
Grad de maturitate al proiectului
Existenta unor studii preliminare:
• studiu de pre-fezabilitate
• studiu de fezabilitate
• proiect tehnic si detalii de executie

6.

Infrastructura de utilitati
(apa potabila)

Studiu fezabilitate

•
•
•
•

7.

8.

studii de piata
studii de marketing
sondaje
altele (specificati.)
Dreptul de proprietate asupra
terenurilor sau cladirilor ( daca este
cazul)
Descriere proiect ( Principalele
activitati )

9.

Buget Total

10.

Sursa de finantare preconizata

11.

Alte informatii

DA

I. Activitati preliminare
semnarii contractului de
finantare:
Pregatire documentatie +
cerere finantare , depunere
Intocmire P.T. +detalii
executie
II. Activitati dupa semnarea
contractului de finantare:
-organizare implementare (
echipa de proiect,
metodologie, etc)
-organizare proceduri
achizitie publica atribuire
contracte servicii/lucrari
- executie lucrari
-receptie lucrari
- asigurare realizare
indicatori proiect
+durabilitate proiect
5.000.000 lei
Fonduri europene
Contribuţie locală

FISA PROIECT
1.

Titlul proiectului (Denumirea generala a
proiectului)

CONSTRUIRE BLOC
LOCUINTE ANL

2.

Localizarea proiectului ( localitate /
localitati si judete)

Piatra Olt, județul Olt

3.

Beneficiarul proiectului / Parteneri
(daca este cazul)

UAT PIATRA OLT

4.

Proiectul dvs. face parte dintr-un plan
integrat? Detaliati

Strategia de dezvoltare locala
2014-2020

5.

Domeniu ( de exemplu ) :
• Infrastructura de transport,
(infrastructura de comunicatie si
transport : cai rutiere, cai navigabile, cai
ferate, transport public urban, strazi
locale, etc.)
• Infrastructura de utilitati (apa potabila,
canalizare / apa menajera, gaze
naturale, energie electrica si termica)
• Infrastructura de sanatate si sociala
(spitale, situatii de urgenta, centre
sociale)
• Infrastructura educationala
• Competitivitate economica, CDI
• Resurse umane, piata muncii, servicii
sociale
• Agricultura si dezvoltare rurala
• Infrastructura de turism si patrimoniu
cultural
• Dezvoltare urbana
• Protectia mediului si eficienta energetica
• Altele
Grad de maturitate al proiectului
Existenta unor studii preliminare:
• studiu de pre-fezabilitate
• studiu de fezabilitate
• proiect tehnic si detalii de executie
• studii de piata

6.

Dezvoltare urbana

Studiu fezabilitate

•
•
•

7.

8.

studii de marketing
sondaje
altele (specificati.)
Dreptul de proprietate asupra
terenurilor sau cladirilor ( daca este
cazul)
Descriere proiect ( Principalele
activitati )

9.

Buget Total

10.

Sursa de finantare preconizata

11.

Alte informatii

DA

I. Activitati preliminare
semnarii contractului de
finantare:

Pregatire documentatie + cerere
finantare , depunere
Intocmire P.T. +detalii executie
II. Activitati dupa semnarea
contractului de finantare:
-organizare implementare ( echipa de
proiect, metodologie, etc)
-organizare proceduri achizitie
publica atribuire contracte
servicii/lucrari
- executie lucrari
- receptie lucrari
- asigurare realizare indicatori
proiect + durabilitate proiect
22.500.000 lei
Fonduri europene
Contributie locala

FISA PROIECT
1.

Titlul proiectului (Denumirea generala a
proiectului)

EXTINDERE
CANALIZARE PIATRAOLT, PIATRA, CRIVA,
ENOŞEŞTI, BISTRIŢA
NOUĂ

2.

Localizarea proiectului ( localitate /
localitati si judete)

Piatra Olt, judetul Olt , sate
Bistrita Noua , Piatra, Criva,
Enoşeşti

3.

Beneficiarul proiectului / Parteneri
(daca este cazul)

UAT PIATRA OLT

4.

Proiectul dvs. face parte dintr-un plan
integrat? Detaliati

Strategia de dezvoltare locala
2014-2020

5.

Domeniu ( de exemplu ) :
• Infrastructura de transport,
(infrastructura de comunicatie si
transport : cai rutiere, cai navigabile, cai
ferate, transport public urban, strazi
locale, etc.)
• Infrastructura de utilitati (apa potabila,
canalizare / apa menajera, gaze
naturale, energie electrica si termica)
• Infrastructura de sanatate si sociala
(spitale, situatii de urgenta, centre
sociale)
• Infrastructura educationala
• Competitivitate economica, CDI
• Resurse umane, piata muncii, servicii
sociale
• Agricultura si dezvoltare rurala
• Infrastructura de turism si patrimoniu
cultural
• Dezvoltare urbana
• Protectia mediului si eficienta energetica
• Altele
Grad de maturitate al proiectului

6.

Infrastructura de utilitati
(canalizare )

Studiu fezabilitate

7.

8.

Existenta unor studii preliminare:
• studiu de pre-fezabilitate
• studiu de fezabilitate
• proiect tehnic si detalii de executie
• studii de piata
• studii de marketing
• sondaje
• altele (specificati.)
Dreptul de proprietate asupra
terenurilor sau cladirilor ( daca este
cazul)
Descriere proiect ( Principalele
activitati )

9.

Buget Total

10.

Sursa de finantare preconizata

11.

Alte informatii

DA

I. Activitati preliminare
semnarii contractului de
finantare:

Pregatire documentatie + cerere
finantare , depunere
Intocmire P.T. +detalii executie
II. Activitati dupa semnarea
contractului de finantare:
-organizare implementare ( echipa de
proiect, metodologie, etc)
-organizare proceduri achizitie
publica atribuire contracte
servicii/lucrari
- executie lucrari
-receptie lucrari
- asigurare realizare indicatori
proiect +durabilitate proiect
31.500.000 lei
Fonduri europene
Contributie locala

FISA PROIECT
1.

Titlul proiectului (Denumirea generala a
proiectului)

ASFALTARE DC 13, pe
lungime 3,385 km

2.

Localizarea proiectului ( localitate /
localitati si judete)

Piatra Olt, judetul Olt

3.

Beneficiarul proiectului / Parteneri
(daca este cazul)

UAT PIATRA OLT

4.

Proiectul dvs. face parte dintr-un plan
integrat? Detaliati

Strategia de dezvoltare
locala 2014-2020

5.

Domeniu ( de exemplu ) :
• Infrastructura de transport,
(infrastructura de comunicatie si
transport : cai rutiere, cai navigabile, cai
ferate, transport public urban, strazi
locale, etc.)
• Infrastructura de utilitati (apa potabila,
canalizare / apa menajera, gaze
naturale, energie electrica si termica)
• Infrastructura de sanatate si sociala
(spitale, situatii de urgenta, centre
sociale)
• Infrastructura educationala
• Competitivitate economica, CDI
• Resurse umane, piata muncii, servicii
sociale
• Agricultura si dezvoltare rurala
• Infrastructura de turism si patrimoniu
cultural
• Dezvoltare urbana
• Protectia mediului si eficienta energetica
• Altele
Grad de maturitate al proiectului
Existenta unor studii preliminare:
• studiu de pre-fezabilitate
• studiu de fezabilitate

6.

Infrastructura de
transport - infrastructura de
comunicatie si transport: cai
rutiere

Studiu fezabilitate

•
•
•
•
•

7.

8.

proiect tehnic si detalii de executie
studii de piata
studii de marketing
sondaje
altele (specificati.)
Dreptul de proprietate asupra
terenurilor sau cladirilor ( daca este
cazul)
Descriere proiect ( Principalele
activitati )

9.

Buget Total

10.

Sursa de finantare preconizata

11.

Alte informatii

DA

I. Activitati preliminare
semnarii contractului de
finantare:
Pregatire documentatie +
cerere finantare , depunere
Intocmire P.T. +detalii
executie
II. Activitati dupa semnarea
contractului de finantare:
-organizare implementare (
echipa de proiect,
metodologie, etc)
-organizare proceduri
achizitie publica atribuire
contracte servicii/lucrari
- executie lucrari asfaltare
-receptie lucrari
- asigurare realizare
indicatori proiect
+durabilitate proiect
3.000.000 lei
Fonduri europene
Contributie locala

FISA PROIECT
1.

Titlul proiectului (Denumirea generala a
proiectului)

ASFALTARE DRUM DC
78 , pe lungime 2,18 km

2.

Localizarea proiectului ( localitate /
localitati si judete)

Piatra Olt, judetul Olt

3.

Beneficiarul proiectului / Parteneri
(daca este cazul)

UAT PIATRA OLT

4.

Proiectul dvs. face parte dintr-un plan
integrat? Detaliati

Strategia de dezvoltare
locala 2014-2020

5.

Domeniu ( de exemplu ) :
• Infrastructura de transport,
(infrastructura de comunicatie si
transport : cai rutiere, cai navigabile, cai
ferate, transport public urban, strazi
locale, etc.)
• Infrastructura de utilitati (apa potabila,
canalizare / apa menajera, gaze
naturale, energie electrica si termica)
• Infrastructura de sanatate si sociala
(spitale, situatii de urgenta, centre
sociale)
• Infrastructura educationala
• Competitivitate economica, CDI
• Resurse umane, piata muncii, servicii
sociale
• Agricultura si dezvoltare rurala
• Infrastructura de turism si patrimoniu
cultural
• Dezvoltare urbana
• Protectia mediului si eficienta energetica
• Altele
Grad de maturitate al proiectului
Existenta unor studii preliminare:
• studiu de pre-fezabilitate
• studiu de fezabilitate

6.

Infrastructura de
transport - infrastructura de
comunicatie si transport: cai
rutiere

Studiu fezabilitate

•
•
•
•
•

7.

8.

proiect tehnic si detalii de executie
studii de piata
studii de marketing
sondaje
altele (specificati.)
Dreptul de proprietate asupra
terenurilor sau cladirilor ( daca este
cazul)
Descriere proiect ( Principalele
activitati )

9.

Buget Total

10.

Sursa de finantare preconizata

11.

Alte informatii

DA

I. Activitati preliminare
semnarii contractului de
finantare:
Pregatire documentatie +
cerere finantare , depunere
Intocmire P.T. +detalii
executie
II. Activitati dupa semnarea
contractului de finantare:
-organizare implementare (
echipa de proiect,
metodologie, etc)
-organizare proceduri
achizitie publica atribuire
contracte servicii/lucrari
- executie lucrari asfaltare
-receptie lucrari
- asigurare realizare
indicatori proiect
+durabilitate proiect
1.350.000 lei
Fonduri europene
Contributie locala

FISA PROIECT
1.

Titlul proiectului (Denumirea generala a
proiectului)

MODERNIZARE DRUM
DC 79, pe lungime 2,065
km

2.

Localizarea proiectului ( localitate /
localitati si judete)

Piatra Olt, judetul Olt

3.

Beneficiarul proiectului / Parteneri
(daca este cazul)

UAT PIATRA OLT

4.

Proiectul dvs. face parte dintr-un plan
integrat? Detaliati

Strategia de dezvoltare
locala 2014-2020

5.

Domeniu ( de exemplu ) :
• Infrastructura de transport,
(infrastructura de comunicatie si
transport : cai rutiere, cai navigabile, cai
ferate, transport public urban, strazi
locale, etc.)
• Infrastructura de utilitati (apa potabila,
canalizare / apa menajera, gaze
naturale, energie electrica si termica)
• Infrastructura de sanatate si sociala
(spitale, situatii de urgenta, centre
sociale)
• Infrastructura educationala
• Competitivitate economica, CDI
• Resurse umane, piata muncii, servicii
sociale
• Agricultura si dezvoltare rurala
• Infrastructura de turism si patrimoniu
cultural
• Dezvoltare urbana
• Protectia mediului si eficienta energetica
• Altele
Grad de maturitate al proiectului
Existenta unor studii preliminare:
• studiu de pre-fezabilitate
• studiu de fezabilitate

6.

Infrastructura de
transport - infrastructura de
comunicatie si transport: cai
rutiere

Studiu fezabilitate

•
•
•
•
•

7.

8.

proiect tehnic si detalii de executie
studii de piata
studii de marketing
sondaje
altele (specificati.)
Dreptul de proprietate asupra
terenurilor sau cladirilor ( daca este
cazul)
Descriere proiect ( Principalele
activitati )

9.

Buget Total

10.

Sursa de finantare preconizata

11.

Alte informatii

DA

I. Activitati preliminare
semnarii contractului de
finantare:
Pregatire documentatie +
cerere finantare , depunere
Intocmire P.T. +detalii
executie
II. Activitati dupa semnarea
contractului de finantare:
-organizare implementare (
echipa de proiect,
metodologie, etc)
-organizare proceduri
achizitie publica atribuire
contracte servicii/lucrari
- executie lucrari asfaltare
-receptie lucrari
- asigurare realizare
indicatori proiect
+durabilitate proiect
1.300.000 lei
Fonduri europene
Contributie locala

FISA PROIECT
1.

Titlul proiectului (Denumirea generala a
proiectului)

MODERNIZARE LICEU
PIATRA-OLT

2.

Localizarea proiectului ( localitate /
localitati si judete)

Piatra-Olt, judetul Olt , sat
Piatra

3.

Beneficiarul proiectului / Parteneri
(daca este cazul)

UAT PIATRA OLT

4.

Proiectul dvs. face parte dintr-un plan
integrat? Detaliati

Strategia de dezvoltare
locala 2014-2020

5.

Domeniu ( de exemplu ) :
• Infrastructura de transport,
(infrastructura de comunicatie si
transport : cai rutiere, cai navigabile, cai
ferate, transport public urban, strazi
locale, etc.)
• Infrastructura de utilitati (apa potabila,
canalizare / apa menajera, gaze
naturale, energie electrica si termica)
• Infrastructura de sanatate si sociala
(spitale, situatii de urgenta, centre
sociale)
• Infrastructura educationala
• Competitivitate economica, CDI
• Resurse umane, piata muncii, servicii
sociale
• Agricultura si dezvoltare rurala
• Infrastructura de turism si patrimoniu
cultural
• Dezvoltare urbana
• Protectia mediului si eficienta energetica
• Altele
Grad de maturitate al proiectului
Existenta unor studii preliminare:
• studiu de pre-fezabilitate
• studiu de fezabilitate

6.

Infrastructura educationala

Studiu fezabilitate

•
•
•
•
•

7.

8.

proiect tehnic si detalii de executie
studii de piata
studii de marketing
sondaje
altele (specificati.)
Dreptul de proprietate asupra
terenurilor sau cladirilor ( daca este
cazul)
Descriere proiect ( Principalele
activitati )

9.

Buget Total

10.

Sursa de finantare preconizata

11.

Alte informatii

DA

I. Activitati preliminare
semnarii contractului de
finantare:
Pregatire documentatie +
cerere finantare , depunere
Intocmire P.T. +detalii
executie
II. Activitati dupa semnarea
contractului de finantare:
-organizare implementare (
echipa de proiect,
metodologie, etc)
-organizare proceduri
achizitie publica atribuire
contracte servicii/lucrari
- executie lucrari
- receptie lucrari
- asigurare realizare
indicatori proiect +
durabilitate proiect
8.200.000 lei
Fonduri europene
Contributie locala

FISA PROIECT
1.

Titlul proiectului (Denumirea generala a
proiectului)

PARC FOTOVOLTAIC
990 kwp

2.

Localizarea proiectului ( localitate /
localitati si judete)

Piatra Olt, judetul Olt

3.

Beneficiarul proiectului / Parteneri
(daca este cazul)

UAT PIATRA OLT

4.

Proiectul dvs. face parte dintr-un plan
integrat? Detaliati

Strategia de dezvoltare
locala 2014-2020

5.

Domeniu ( de exemplu ) :
Infrastructura de transport,
(infrastructura de comunicatie si
transport : cai rutiere, cai navigabile, cai
ferate, transport public urban, strazi
locale, etc.)
• Infrastructura de utilitati (apa potabila,
canalizare / apa menajera, gaze
naturale, energie electrica si termica)
• Infrastructura de sanatate si sociala
(spitale, situatii de urgenta, centre
sociale)
• Infrastructura educationala
• Competitivitate economica, CDI
• Resurse umane, piata muncii, servicii
sociale
• Agricultura si dezvoltare rurala
• Infrastructura de turism si patrimoniu
cultural
• Dezvoltare urbana
• Protectia mediului si eficienta energetica
• Altele
Grad de maturitate al proiectului
Existenta unor studii preliminare:
• studiu de pre-fezabilitate
• studiu de fezabilitate
• proiect tehnic si detalii de executie
•

6.

Protectia mediului si
eficienta energetica;

Studiu fezabilitate

•
•
•
•

7.

8.

studii de piata
studii de marketing
sondaje
altele (specificati.)
Dreptul de proprietate asupra
terenurilor sau cladirilor ( daca este
cazul)
Descriere proiect ( Principalele
activitati )

9.

Buget Total

10.

Sursa de finantare preconizata

11.

Alte informatii

DA

I. Activitati preliminare
semnarii contractului de
finantare:
Pregatire documentatie +
cerere finantare , depunere
Intocmire P.T. +detalii
executie
II. Activitati dupa semnarea
contractului de finantare:
-organizare implementare (
echipa de proiect,
metodologie, etc)
-organizare proceduri
achizitie publica atribuire
contracte servicii/lucrari
- executie lucrari
- receptie lucrari
- asigurare realizare
indicatori proiect +
durabilitate proiect
6.750.000 lei
Fonduri europene
Contributie locala

FISA PROIECT
1.

Titlul proiectului (Denumirea generala a
proiectului)

CONSTRUIRE
PASARELA PIATRA OLT

2.

Localizarea proiectului ( localitate /
localitati si judete)

Piatra-Olt, judetul Olt

3.

Beneficiarul proiectului / Parteneri
(daca este cazul)

UAT PIATRA OLT

4.

Proiectul dvs. face parte dintr-un plan
integrat? Detaliati

Strategia de dezvoltare
locala 2014-2020

5.

Domeniu ( de exemplu ) :
• Infrastructura de transport,
(infrastructura de comunicatie si
transport : cai rutiere, cai navigabile, cai
ferate, transport public urban, strazi
locale, etc.)
• Infrastructura de utilitati (apa potabila,
canalizare / apa menajera, gaze
naturale, energie electrica si termica)
• Infrastructura de sanatate si sociala
(spitale, situatii de urgenta, centre
sociale)
• Infrastructura educationala
• Competitivitate economica, CDI
• Resurse umane, piata muncii, servicii
sociale
• Agricultura si dezvoltare rurala
• Infrastructura de turism si patrimoniu
cultural
• Dezvoltare urbana
• Protectia mediului si eficienta energetica
• Altele
Grad de maturitate al proiectului
Existenta unor studii preliminare:
• studiu de pre-fezabilitate
• studiu de fezabilitate

6.

Infrastructura de
transport - infrastructura de
comunicatie si transport: cai
rutiere

Studiu fezabilitate

•
•
•
•
•

7.

8.

proiect tehnic si detalii de executie
studii de piata
studii de marketing
sondaje
altele (specificati.)
Dreptul de proprietate asupra
terenurilor sau cladirilor ( daca este
cazul)
Descriere proiect ( Principalele
activitati )

9.

Buget Total

10.

Sursa de finantare preconizata

11.

Alte informatii

DA

I. Activitati preliminare
semnarii contractului de
finantare:
Pregatire documentatie +
cerere finantare , depunere
Intocmire P.T. +detalii
executie
II. Activitati dupa semnarea
contractului de finantare:
-organizare implementare (
echipa de proiect,
metodologie, etc)
organizare proceduri
achizitie publica atribuire
contracte servicii/lucrari
- executie lucrari asfaltare
-receptie lucrari
- asigurare realizare
indicatori proiect
+durabilitate proiect
22.500.000 lei
Fonduri europene
Contributie locala

FISA PROIECT
1.

Titlul proiectului (Denumirea generala a
proiectului)

PIATRA
AGROALIMENTARĂ

2.

Localizarea proiectului ( localitate /
localitati si judete)

Piatra-Olt, judetul Olt

3.

Beneficiarul proiectului / Parteneri
(daca este cazul)

UAT PIATRA OLT

4.

Proiectul dvs. face parte dintr-un plan
integrat? Detaliati

Strategia de dezvoltare
locala 2014-2020

5.

Domeniu ( de exemplu ) :
Infrastructura de transport,
(infrastructura de comunicatie si
transport : cai rutiere, cai navigabile, cai
ferate, transport public urban, strazi
locale, etc.)
• Infrastructura de utilitati (apa potabila,
canalizare / apa menajera, gaze
naturale, energie electrica si termica)
• Infrastructura de sanatate si sociala
(spitale, situatii de urgenta, centre
sociale)
• Infrastructura educationala
• Competitivitate economica, CDI
• Resurse umane, piata muncii, servicii
sociale
• Agricultura si dezvoltare rurala
• Infrastructura de turism si patrimoniu
cultural
• Dezvoltare urbana
• Protectia mediului si eficienta energetica
• Altele
Grad de maturitate al proiectului
Existenta unor studii preliminare:
• studiu de pre-fezabilitate
• studiu de fezabilitate
• proiect tehnic si detalii de executie
•

6.

Dezvoltare urbana;

Studiu fezabilitate

•
•
•
•

7.

8.

studii de piata
studii de marketing
sondaje
altele (specificati.)
Dreptul de proprietate asupra
terenurilor sau cladirilor ( daca este
cazul)
Descriere proiect ( Principalele
activitati )

9.

Buget Total

10.

Sursa de finantare preconizata

11.

Alte informatii

DA

I. Activitati preliminare
semnarii contractului de
finantare:
Pregatire documentatie +
cerere finantare , depunere
Intocmire P.T. +detalii
executie
II. Activitati dupa semnarea
contractului de finantare:
-organizare implementare (
echipa de proiect,
metodologie, etc)
-organizare proceduri
achizitie publica atribuire
contracte servicii/lucrari
- executie lucrari
- receptie lucrari
- asigurare realizare
indicatori proiect +
durabilitate proiect
2.600.000 lei
Fonduri europene
Contributie locala

FISA PROIECT
1.

Titlul proiectului (Denumirea generala a
proiectului)

MODERNIZARE
ŞCOALA GENERALĂ
PIATRA

2.

Localizarea proiectului ( localitate /
localitati si judete)

Piatra-Olt, judetul Olt , sat
Piatra

3.

Beneficiarul proiectului / Parteneri
(daca este cazul)

UAT PIATRA OLT

4.

Proiectul dvs. face parte dintr-un plan
integrat? Detaliati

Strategia de dezvoltare
locala 2014-2020

5.

Domeniu ( de exemplu ) :
• Infrastructura de transport,
(infrastructura de comunicatie si
transport : cai rutiere, cai navigabile, cai
ferate, transport public urban, strazi
locale, etc.)
• Infrastructura de utilitati (apa potabila,
canalizare / apa menajera, gaze
naturale, energie electrica si termica)
• Infrastructura de sanatate si sociala
(spitale, situatii de urgenta, centre
sociale)
• Infrastructura educationala
• Competitivitate economica, CDI
• Resurse umane, piata muncii, servicii
sociale
• Agricultura si dezvoltare rurala
• Infrastructura de turism si patrimoniu
cultural
• Dezvoltare urbana
• Protectia mediului si eficienta energetica
• Altele
Grad de maturitate al proiectului
Existenta unor studii preliminare:

6.

Infrastructura educationala

Studiu fezabilitate

•
•
•
•
•
•
•

7.

8.

studiu de pre-fezabilitate
studiu de fezabilitate
proiect tehnic si detalii de executie
studii de piata
studii de marketing
sondaje
altele (specificati.)
Dreptul de proprietate asupra
terenurilor sau cladirilor ( daca este
cazul)
Descriere proiect ( Principalele
activitati )

9.

Buget Total

10.

Sursa de finantare preconizata

11.

Alte informatii

DA

I. Activitati preliminare
semnarii contractului de
finantare:
Pregatire documentatie +
cerere finantare , depunere
Intocmire P.T. +detalii
executie
II. Activitati dupa semnarea
contractului de finantare:
-organizare implementare (
echipa de proiect,
metodologie, etc)
-organizare proceduri
achizitie publica atribuire
contracte servicii/lucrari
- executie lucrari
- receptie lucrari
- asigurare realizare
indicatori proiect +
durabilitate proiect
6.300.000 lei
Fonduri europene
Contributie locala

FISA PROIECT
1.

Titlul proiectului (Denumirea generala a
proiectului)

MODERNIZARE
ŞCOALA GENERALĂ
BISTRIŢA NOUĂ

2.

Localizarea proiectului ( localitate /
localitati si judete)

Piatra-Olt, judetul Olt , sat
Bistrita Noua

3.

Beneficiarul proiectului / Parteneri
(daca este cazul)

UAT PIATRA OLT

4.

Proiectul dvs. face parte dintr-un plan
integrat? Detaliati

Strategia de dezvoltare
locala 2014-2020

5.

Domeniu ( de exemplu ) :
• Infrastructura de transport,
(infrastructura de comunicatie si
transport : cai rutiere, cai navigabile, cai
ferate, transport public urban, strazi
locale, etc.)
• Infrastructura de utilitati (apa potabila,
canalizare / apa menajera, gaze
naturale, energie electrica si termica)
• Infrastructura de sanatate si sociala
(spitale, situatii de urgenta, centre
sociale)
• Infrastructura educationala
• Competitivitate economica, CDI
• Resurse umane, piata muncii, servicii
sociale
• Agricultura si dezvoltare rurala
• Infrastructura de turism si patrimoniu
cultural
• Dezvoltare urbana
• Protectia mediului si eficienta energetica
• Altele
Grad de maturitate al proiectului
Existenta unor studii preliminare:
• studiu de pre-fezabilitate
• studiu de fezabilitate

6.

Infrastructura educationala

Studiu fezabilitate

•
•
•
•
•

7.

8.

proiect tehnic si detalii de executie
studii de piata
studii de marketing
sondaje
altele (specificati.)
Dreptul de proprietate asupra
terenurilor sau cladirilor ( daca este
cazul)
Descriere proiect ( Principalele
activitati )

9.

Buget Total

10.

Sursa de finantare preconizata

11.

Alte informatii

DA

I. Activitati preliminare
semnarii contractului de
finantare:
Pregatire documentatie +
cerere finantare , depunere
Intocmire P.T. +detalii
executie
II. Activitati dupa semnarea
contractului de finantare:
-organizare implementare (
echipa de proiect,
metodologie, etc)
-organizare proceduri
achizitie publica atribuire
contracte servicii/lucrari
- executie lucrari
- receptie lucrari
- asigurare realizare
indicatori proiect +
durabilitate proiect
6.000.000 lei
Fonduri europene
Contributie locala

FISA PROIECT
1.

Titlul proiectului (Denumirea generala a
proiectului)

MODERNIZARE
STADION BISTRIŢA
NOUĂ

2.

Localizarea proiectului ( localitate /
localitati si judete)
Beneficiarul proiectului / Parteneri
(daca este cazul)

Piatra-Olt, judetul Olt ,
sat Bistriţa Nouă

4.

Proiectul dvs. face parte dintr-un plan
integrat? Detaliati

Strategia de dezvoltare
locala 2014-2020

5.

Domeniu ( de exemplu ) :
• Infrastructura de transport,
(infrastructura de comunicatie si
transport : cai rutiere, cai navigabile, cai
ferate, transport public urban, strazi
locale, etc.)
• Infrastructura de utilitati (apa potabila,
canalizare / apa menajera, gaze
naturale, energie electrica si termica)
• Infrastructura de sanatate si sociala
(spitale, situatii de urgenta, centre
sociale)
• Infrastructura educationala
• Competitivitate economica, CDI
• Resurse umane, piata muncii, servicii
sociale
• Agricultura si dezvoltare rurala
• Infrastructura de turism si patrimoniu
cultural
• Dezvoltare urbana
• Protectia mediului si eficienta energetica
• Altele
Grad de maturitate al proiectului
Existenta unor studii preliminare:
• studiu de pre-fezabilitate
• studiu de fezabilitate
• proiect tehnic si detalii de executie

3.

6.

UAT PIATRA OLT

Dezvoltare urbana;

Studiu fezabilitate

•
•
•
•

7.

8.

studii de piata
studii de marketing
sondaje
altele (specificati.)
Dreptul de proprietate asupra
terenurilor sau cladirilor ( daca este
cazul)
Descriere proiect ( Principalele
activitati )

9.

Buget Total

10.

Sursa de finantare preconizata

11.

Alte informatii

DA

I. Activitati preliminare
semnarii contractului de
finantare:
Pregatire documentatie +
cerere finantare , depunere
Intocmire P.T. +detalii
executie
II. Activitati dupa semnarea
contractului de finantare:
-organizare implementare (
echipa de proiect,
metodologie, etc)
-organizare proceduri
achizitie publica atribuire
contracte servicii/lucrari
- executie lucrari
- receptie lucrari
- asigurare realizare
indicatori proiect +
durabilitate proiect
4.000.000 lei
Fonduri europene
Contributie locala

FISA PROIECT
1.

Titlul proiectului (Denumirea generala a
proiectului)

2.

Localizarea proiectului ( localitate /
localitati si judete)

3.

Beneficiarul proiectului / Parteneri
(daca este cazul)

UAT PIATRA OLT

4.

Proiectul dvs. face parte dintr-un plan
integrat? Detaliati

Strategia de dezvoltare
locala 2014-2020

5.

Domeniu ( de exemplu ) :
• Infrastructura de transport,
(infrastructura de comunicatie si
transport : cai rutiere, cai navigabile, cai
ferate, transport public urban, strazi
locale, etc.)
• Infrastructura de utilitati (apa potabila,
canalizare / apa menajera, gaze
naturale, energie electrica si termica)
• Infrastructura de sanatate si sociala
(spitale, situatii de urgenta, centre
sociale)
• Infrastructura educationala
• Competitivitate economica, CDI
• Resurse umane, piata muncii, servicii
sociale
• Agricultura si dezvoltare rurala
• Infrastructura de turism si patrimoniu
cultural
• Dezvoltare urbana
• Protectia mediului si eficienta energetica
• Altele
Grad de maturitate al proiectului
Existenta unor studii preliminare:
• studiu de pre-fezabilitate
• studiu de fezabilitate
• proiect tehnic si detalii de executie
• studii de piata
• studii de marketing

6.

MODERNIZARE
STADION
PIATRA-OLT
Piatra-Olt, judetul Olt

Dezvoltare urbana

Studiu fezabilitate

•
•

7.

8.

sondaje
altele (specificati.)
Dreptul de proprietate asupra
terenurilor sau cladirilor ( daca este
cazul)
Descriere proiect ( Principalele
activitati )

9.

Buget Total

10.

Sursa de finantare preconizata

11.

Alte informatii

DA

I. Activitati preliminare
semnarii contractului de
finantare:
Pregatire documentatie +
cerere finantare , depunere
Intocmire P.T. +detalii
executie
II. Activitati dupa semnarea
contractului de finantare:
-organizare implementare (
echipa de proiect,
metodologie, etc)
-organizare proceduri
achizitie publica atribuire
contracte servicii/lucrari
- executie lucrari
- receptie lucrari
- asigurare realizare
indicatori proiect +
durabilitate proiect
4.500.000 lei
Fonduri europene
Contributie locala

FISA PROIECT
1.

Titlul proiectului (Denumirea generala a
proiectului)

ASFALTARE STRAZI ÎN
SAT ENOŞEŞTI , 1,685
km

2.

Localizarea proiectului ( localitate /
localitati si judete)

Piatra-Olt, judetul Olt , sat
Enoşeşti

3.

Beneficiarul proiectului / Parteneri
(daca este cazul)

UAT PIATRA OLT

4.

Proiectul dvs. face parte dintr-un plan
integrat? Detaliati

Strategia de dezvoltare
locala 2014-2020

5.

Domeniu ( de exemplu ) :
• Infrastructura de transport,
(infrastructura de comunicatie si
transport : cai rutiere, cai navigabile, cai
ferate, transport public urban, strazi
locale, etc.)
• Infrastructura de utilitati (apa potabila,
canalizare / apa menajera, gaze
naturale, energie electrica si termica)
• Infrastructura de sanatate si sociala
(spitale, situatii de urgenta, centre
sociale)
• Infrastructura educationala
• Competitivitate economica, CDI
• Resurse umane, piata muncii, servicii
sociale
• Agricultura si dezvoltare rurala
• Infrastructura de turism si patrimoniu
cultural
• Dezvoltare urbana
• Protectia mediului si eficienta energetica
• Altele
Grad de maturitate al proiectului
Existenta unor studii preliminare:
• studiu de pre-fezabilitate
• studiu de fezabilitate

6.

Infrastructura de
transport - infrastructura de
comunicatie si transport: cai
rutiere

Studiu fezabilitate

•
•
•
•
•

7.

8.

proiect tehnic si detalii de executie
studii de piata
studii de marketing
sondaje
altele (specificati.)
Dreptul de proprietate asupra
terenurilor sau cladirilor ( daca este
cazul)
Descriere proiect ( Principalele
activitati )

9.

Buget Total

10.

Sursa de finantare preconizata

11.

Alte informatii

DA

I. Activitati preliminare
semnarii contractului de
finantare:
Pregatire documentatie +
cerere finantare , depunere
Intocmire P.T. +detalii
executie
II. Activitati dupa semnarea
contractului de finantare:
-organizare implementare (
echipa de proiect,
metodologie, etc)
-organizare proceduri
achizitie publica atribuire
contracte servicii/lucrari
- executie lucrari asfaltare
-receptie lucrari
- asigurare realizare
indicatori proiect
+durabilitate proiect
1.000.000 lei
Fonduri europene
Contributie locala

FISA PROIECT
1.

Titlul proiectului (Denumirea generala a
proiectului)

ASFALTARE STRĂZI ÎN
SAT BISTRIŢA NOUĂ , 7
km

2.

Localizarea proiectului ( localitate /
localitati si judete)

Piatra-Olt, judetul Olt , sat
Bistriţa Nouă

3.

Beneficiarul proiectului / Parteneri
(daca este cazul)

UAT PIATRA OLT

4.

Proiectul dvs. face parte dintr-un plan
integrat? Detaliati

Strategia de dezvoltare
locala 2014-2020

5.

Domeniu ( de exemplu ) :
• Infrastructura de transport,
(infrastructura de comunicatie si
transport : cai rutiere, cai navigabile, cai
ferate, transport public urban, strazi
locale, etc.)
• Infrastructura de utilitati (apa potabila,
canalizare / apa menajera, gaze
naturale, energie electrica si termica)
• Infrastructura de sanatate si sociala
(spitale, situatii de urgenta, centre
sociale)
• Infrastructura educationala
• Competitivitate economica, CDI
• Resurse umane, piata muncii, servicii
sociale
• Agricultura si dezvoltare rurala
• Infrastructura de turism si patrimoniu
cultural
• Dezvoltare urbana
• Protectia mediului si eficienta energetica
• Altele
Grad de maturitate al proiectului
Existenta unor studii preliminare:
• studiu de pre-fezabilitate
• studiu de fezabilitate

6.

Infrastructura de
transport - infrastructura de
comunicatie si transport: cai
rutiere

Studiu fezabilitate

•
•
•
•
•

7.

8.

proiect tehnic si detalii de executie
studii de piata
studii de marketing
sondaje
altele (specificati.)
Dreptul de proprietate asupra
terenurilor sau cladirilor ( daca este
cazul)
Descriere proiect ( Principalele
activitati )

9.

Buget Total

10.

Sursa de finantare preconizata

11.

Alte informatii

DA

I. Activitati preliminare
semnarii contractului de
finantare:
Pregatire documentatie +
cerere finantare , depunere
Intocmire P.T. +detalii
executie
II. Activitati dupa semnarea
contractului de finantare:
-organizare implementare (
echipa de proiect,
metodologie, etc)
-organizare proceduri
achizitie publica atribuire
contracte servicii/lucrari
- executie lucrari asfaltare
-receptie lucrari
- asigurare realizare
indicatori proiect
+durabilitate proiect
7.000.000 lei
Fonduri europene
Contributie locala

FISA PROIECT
1.

Titlul proiectului (Denumirea generala a
proiectului)

ASFALTARE STRĂZI ÎN
SAT CRIVA , 3,74 km

2.

Localizarea proiectului ( localitate /
localitati si judete)

Piatra-Olt, judetul Olt , sat
Criva

3.

Beneficiarul proiectului / Parteneri
(daca este cazul)

UAT PIATRA OLT

4.

Proiectul dvs. face parte dintr-un plan
integrat? Detaliati

Strategia de dezvoltare
locala 2014-2020

5.

Domeniu ( de exemplu ) :
• Infrastructura de transport,
(infrastructura de comunicatie si
transport : cai rutiere, cai navigabile, cai
ferate, transport public urban, strazi
locale, etc.)
• Infrastructura de utilitati (apa potabila,
canalizare / apa menajera, gaze
naturale, energie electrica si termica)
• Infrastructura de sanatate si sociala
(spitale, situatii de urgenta, centre
sociale)
• Infrastructura educationala
• Competitivitate economica, CDI
• Resurse umane, piata muncii, servicii
sociale
• Agricultura si dezvoltare rurala
• Infrastructura de turism si patrimoniu
cultural
• Dezvoltare urbana
• Protectia mediului si eficienta energetica
• Altele
Grad de maturitate al proiectului
Existenta unor studii preliminare:
• studiu de pre-fezabilitate
• studiu de fezabilitate

6.

Infrastructura de
transport - infrastructura de
comunicatie si transport: cai
rutiere

Studiu fezabilitate

•
•
•
•
•

7.

8.

proiect tehnic si detalii de executie
studii de piata
studii de marketing
sondaje
altele (specificati.)
Dreptul de proprietate asupra
terenurilor sau cladirilor ( daca este
cazul)
Descriere proiect ( Principalele
activitati )

9.

Buget Total

10.

Sursa de finantare preconizata

11.

Alte informatii

DA

I. Activitati preliminare
semnarii contractului de
finantare:
Pregatire documentatie +
cerere finantare , depunere
Intocmire P.T. +detalii
executie
II. Activitati dupa semnarea
contractului de finantare:
-organizare implementare (
echipa de proiect,
metodologie, etc)
-organizare proceduri
achizitie publica atribuire
contracte servicii/lucrari
- executie lucrari asfaltare
-receptie lucrari
- asigurare realizare
indicatori proiect
+durabilitate proiect
2.800.000 lei
Fonduri europene
Contributie locala

FISA PROIECT
1.

Titlul proiectului (Denumirea
generala a proiectului)

ASFALTARE STRĂZI ÎN SAT PIATRA,
5,585 km

2.

Localizarea proiectului (
localitate / localitati si judete)

Piatra-Olt, judetul Olt , sat Piatra

3.

Beneficiarul proiectului /
Parteneri
(daca este cazul)
Proiectul dvs. face parte dintrun plan integrat? Detaliati

UAT PIATRA OLT

4.
5.

6.

Domeniu ( de exemplu ) :
• Infrastructura de transport,
(infrastructura de comunicatie si
transport : cai rutiere, cai
navigabile, cai ferate, transport
public urban, strazi locale, etc.)
• Infrastructura de utilitati (apa
potabila, canalizare / apa
menajera, gaze naturale,
energie electrica si termica)
• Infrastructura de sanatate si
sociala (spitale, situatii de
urgenta, centre sociale)
• Infrastructura educationala
• Competitivitate economica, CDI
• Resurse umane, piata muncii,
servicii sociale
• Agricultura si dezvoltare rurala
• Infrastructura de turism si
patrimoniu cultural
• Dezvoltare urbana
• Protectia mediului si eficienta
energetica
• Altele
Grad de maturitate al
proiectului
Existenta unor studii preliminare:

Strategia de dezvoltare locala 2014-2020
Infrastructura de transport - infrastructura
de comunicatie si transport: cai rutiere

Studiu fezabilitate

•
•
•

7.

8.

studiu de pre-fezabilitate
studiu de fezabilitate
proiect tehnic si detalii de
executie
• studii de piata
• studii de marketing
• sondaje
• altele (specificati.)
Dreptul de proprietate asupra
terenurilor sau cladirilor ( daca
este cazul)
Descriere proiect ( Principalele
activitati )

9.

Buget Total

10.

Sursa de finantare preconizata

11.

Alte informatii

DA

I. Activitati preliminare semnarii contractului
de finantare:
Pregatire documentatie + cerere finantare ,
depunere
Intocmire P.T. +detalii executie
II. Activitati dupa semnarea contractului de
finantare:
-organizare implementare ( echipa de proiect,
metodologie, etc)
-organizare proceduri achizitie publica atribuire
contracte servicii/lucrari
- executie lucrari asfaltare
-receptie lucrari
- asigurare realizare indicatori proiect
+durabilitate proiect
6.000.000 lei
Fonduri europene
Contributie locala

FISA PROIECT
1.

Titlul proiectului (Denumirea generala a
proiectului)
Localizarea proiectului ( localitate /
localitati si judete)
Beneficiarul proiectului / Parteneri
(daca este cazul)

Infiintare Parc Industrial

4.

Proiectul dvs. face parte dintr-un plan
integrat? Detaliati

Strategia de dezvoltare
locala 2015-2025

5.

Domeniu ( de exemplu ) :
• Infrastructura de transport,
(infrastructura de comunicatie si
transport : cai rutiere, cai navigabile, cai
ferate, transport public urban, strazi
locale, etc.)
• Infrastructura de utilitati (apa potabila,
canalizare / apa menajera, gaze
naturale, energie electrica si termica)
• Infrastructura de sanatate si sociala
(spitale, situatii de urgenta, centre
sociale)
• Infrastructura educationala
• Competitivitate economica, CDI
• Resurse umane, piata muncii, servicii
sociale
• Agricultura si dezvoltare rurala
• Infrastructura de turism si patrimoniu
cultural
• Dezvoltare urbana
• Protectia mediului si eficienta energetica
• Altele
Grad de maturitate al proiectului
Existenta unor studii preliminare:
• studiu de pre-fezabilitate
• studiu de fezabilitate
• proiect tehnic si detalii de executie
• studii de piata
• studii de marketing

2.
3.

6.

Piatra-Olt, judetul Olt
UAT PIATRA OLT

Infrastructura Economica

Studiu de piata

•
•

9.
10.

sondaje
altele (specificati.)
Dreptul de proprietate asupra
terenurilor sau cladirilor ( daca este
cazul)
Descriere proiect ( Principalele
activitati )
Buget Total
Sursa de finantare preconizata

11.

Alte informatii

7.

8.

DA

2.000.000 Euro
Fonduri Europene
Nerambursabile
Ministerul Dezvoltarii
Contributie Locala

FISA PROIECT
1.

Titlul proiectului (Denumirea generala a
proiectului)
Localizarea proiectului ( localitate /
localitati si judete)

Incubatorul de Afaceri

3.

Beneficiarul proiectului / Parteneri
(daca este cazul)

UAT PIATRA OLT

4.

Proiectul dvs. face parte dintr-un plan
integrat? Detaliati

Strategia de dezvoltare
locala 2015-2025

5.

Domeniu ( de exemplu ) :
• Infrastructura de transport,
(infrastructura de comunicatie si
transport : cai rutiere, cai navigabile, cai
ferate, transport public urban, strazi
locale, etc.)
• Infrastructura de utilitati (apa potabila,
canalizare / apa menajera, gaze
naturale, energie electrica si termica)
• Infrastructura de sanatate si sociala
(spitale, situatii de urgenta, centre
sociale)
• Infrastructura educationala
• Competitivitate economica, CDI
• Resurse umane, piata muncii, servicii
sociale
• Agricultura si dezvoltare rurala
• Infrastructura de turism si patrimoniu
cultural
• Dezvoltare urbana
• Protectia mediului si eficienta energetica
• Altele
Grad de maturitate al proiectului
Existenta unor studii preliminare:
• studiu de pre-fezabilitate
• studiu de fezabilitate
• proiect tehnic si detalii de executie
• studii de piata
• studii de marketing

2.

6.

Piatra-Olt, judetul Olt

Infrastructura economica

Studiu de piata

•
•

9.
10.

sondaje
altele (specificati.)
Dreptul de proprietate asupra
terenurilor sau cladirilor ( daca este
cazul)
Descriere proiect ( Principalele
activitati )
Buget Total
Sursa de finantare preconizata

11.

Alte informatii

7.

8.

DA

-

4.000.000 Euro

Fonduri Europene
Nerambursabile
Contributie Locala

FISA PROIECT
1.

Titlul proiectului (Denumirea generala a
proiectului)

2.

Localizarea proiectului ( localitate /
localitati si judete)

3.

Beneficiarul proiectului / Parteneri
(daca este cazul)

UAT PIATRA OLT

4.

Proiectul dvs. face parte dintr-un plan
integrat? Detaliati

Strategia de dezvoltare
locala 2015-2025

5.

Domeniu ( de exemplu ) :
• Infrastructura de transport,
(infrastructura de comunicatie si
transport : cai rutiere, cai navigabile, cai
ferate, transport public urban, strazi
locale, etc.)
• Infrastructura de utilitati (apa potabila,
canalizare / apa menajera, gaze
naturale, energie electrica si termica)
• Infrastructura de sanatate si sociala
(spitale, situatii de urgenta, centre
sociale)
• Infrastructura educationala
• Competitivitate economica, CDI
• Resurse umane, piata muncii, servicii
sociale
• Agricultura si dezvoltare rurala
• Infrastructura de turism si patrimoniu
cultural
• Dezvoltare urbana
• Protectia mediului si eficienta energetica
• Altele
Grad de maturitate al proiectului
Existenta unor studii preliminare:
• studiu de pre-fezabilitate
• studiu de fezabilitate
• proiect tehnic si detalii de executie
• studii de piata
• studii de marketing

6.

Sistem integrat de
iluminat public si
supraveghere video
Piatra-Olt, judetul Olt

Dezvoltare Urbana

•
•

9.
10.

sondaje
altele (specificati.)
Dreptul de proprietate asupra
terenurilor sau cladirilor ( daca este
cazul)
Descriere proiect ( Principalele
activitati )
Buget Total
Sursa de finantare preconizata

11.

Alte informatii

7.

8.

DA

-

2.000.000 Euro

Fonduri Europene
Nerambursabile
Contributie Locala

FISA PROIECT
1.

Titlul proiectului (Denumirea generala a
proiectului)

2.

Localizarea proiectului ( localitate /
localitati si judete)

3.

Beneficiarul proiectului / Parteneri
(daca este cazul)

UAT PIATRA OLT

4.

Proiectul dvs. face parte dintr-un plan
integrat? Detaliati

Strategia de dezvoltare
locala 2015-2025

5.

Domeniu ( de exemplu ) :
• Infrastructura de transport,
(infrastructura de comunicatie si
transport : cai rutiere, cai navigabile, cai
ferate, transport public urban, strazi
locale, etc.)
• Infrastructura de utilitati (apa potabila,
canalizare / apa menajera, gaze
naturale, energie electrica si termica)
• Infrastructura de sanatate si sociala
(spitale, situatii de urgenta, centre
sociale)
• Infrastructura educationala
• Competitivitate economica, CDI
• Resurse umane, piata muncii, servicii
sociale
• Agricultura si dezvoltare rurala
• Infrastructura de turism si patrimoniu
cultural
• Dezvoltare urbana
• Protectia mediului si eficienta energetica
• Altele
Grad de maturitate al proiectului
Existenta unor studii preliminare:
• studiu de pre-fezabilitate
• studiu de fezabilitate
• proiect tehnic si detalii de executie
• studii de piata
• studii de marketing

6.

Sistem integrat de
iluminat public si
supraveghere video
Piatra-Olt, judetul Olt

Dezvoltare Urbana

•
•

9.
10.

sondaje
altele (specificati.)
Dreptul de proprietate asupra
terenurilor sau cladirilor ( daca este
cazul)
Descriere proiect ( Principalele
activitati )
Buget Total
Sursa de finantare preconizata

11.

Alte informatii

7.

8.

PRESEDINTE
MARIAN MONETE

DA

-

2.000.000 Euro

Fonduri Europene
Nerambursabile
Contributie Locala

