Stabilirea Obiectivelor generale, specifice si actiunilor necesare rezolvarii problemelor de mediu
Componenta Sol

Obiectiv general
1 Reducerea
impactului rezultat
din depozitarea
animalelor moarte
si a deseurilor
menajere in mediul
rural

Obiective specifice
1.1 Implicarea activa a
autoritatilor locale in
rezolvarea problemelor
legate de managementul
deseurilor animaliere si a
altor tipuri de deseuri
menajere
1.2 Reducerea cantitatii de
deseuri biodegradabile
depozitate necontrolat in
mediul rural.

Tinta (indicator)

Activitati

Responsabilitati

Termen

Cost

Cresterea numarului de
hotarari specifice a
Consiliului Local la nivelul
fiecarei comune

1.1.1.Inchiderea puturilor seci
1.1.2 Realizarea si
implementarea de sisteme de
gestionare a deseurilor

consiliile locale
Consiliul Judetean

2007

100.000 EURO
Fiecare obiectiv

Conform HG 162/2002
privind gestionarea
deseurilor

1.2.1 Organizarea
corespunzatoare a sistemelor de
colectare, transport la nivelul
fiecarei localitati rurale

consiliile locale;
Consiliul Judetean

2007

100.000 EURO
Fiecare obiectiv

1.2.2 Elaborarea de programe
pentru educarea populatiei privind
minimizarea si reciclarea
deseurilor menajere in mediul
rural (inclusiv promovarea
compostarii casnice)
1.2.3 Aplicarea unor instrumente
coercitive la nivelul fiecarei
localitati rurale in vederea stoparii
fenomenului de depozitare
necontrolata a deseurilor

consiliile locale;
Consiliul Judetean
APM Olt
ONG locale

consiliile locale;
Consiliul Judetean
Garda de Mediu

ELABORAREA, ADOPTAREA SI IMPLEMENTAREA PLANULUI LOCAL DE ACTIUNE PENTRU MEDIU IN JUDETUL OLT
Proiect finantat de catre:

1

2 Reducerea
fenomenului de
eroziune a solului
la nivelul judetului
Olt

2.1 Imbunatatirea activitatii
sistemului de monitorizare a
fenomenului de eroziune a
solului la nivelul judetului
Olt

Cresterea gradului de
precizie a datelor obtinute

2.1.1.Instituirea unui parteneriat si
dezvoltarea unei colaborari mai
stranse in domeniul intre
institutiile responsabile

2.1.2 Imbunatatirea dotarilor
necesare desfasurarii unui sistem
eficient de monitorizare a calitatii
solului (GIS)
2.2 Cresterea procentului
de suprafata impadurita din
cadrul suprafetelor afectate
de eroziune

Impadurirea pana in 2007
cu 30% a suprafetelor
afectate de eroziune si cu
50% pana in 2015

2.2.1 Realizarea si
implementarea unui Plan Special
de Impaduriri a Zonelor Puternic
Afectate de Eroziune

2.2.2 Imbunatatirea cadrului
legislativ la nivel local (cresterea
cuantumului amenzilor,
instrumente economice) in
vederea stoparii fenomenului de
defrisare a paduri in zonele
afectate de fenomenul de
eroziune a solului.
2.2.3 Elaborarea de programe
pentru educarea populatiei privind
rolul vital al padurii pentru mediul
inconjurator si comunitate
2.2.4 Rationalizarea exploatarii
padurilor comunale (cresterea
frecventei actiunilor de control) in
zonele afectate de fenomenul de
eroziune a solului

APM
Consiliul Judetean
Directia Agricola si
de Dezvoltare Rurala
Olt
Directia
Judeteana de
Protectia a Plantelor
Oficiul Judetean de
Consultanta Agricola
Oficiul Judetean
pentru Studii
Pedologice
Directia silvica
Autoritatile centrale
si judetene implicate
in desfasurarea
activitatii de
monitorizare a solului
Consilile locale
Directia Silvica
propietarii de padure
Directia Agricola
Consiliul Judetean

permanent

permanent

2015

Consiliul Judetean
Directia Silvica
Judeteana
APM
Garda de Mediu

permanent

Consiliile locale
APM
Garda de Mediu
ONG locale
Directia Silvica
Judeteana APM
Politie
proprietarii de padure

permanent
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10.000 EURO/ha
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2.3 Reducerea suprafetelor
afectate de fenomenul de
eroziune prin actiunea
izvoarelor de coasta din
nordul judetului
Olt.(Bitomiresti, Samburesti)

Combaterea eroziuni
pluviale pe 3000 ha pana
in 2007

Consiliul Judetean
consilile locale
R.A.I.F. Olt
Directia Agricola si
de dezvoltare Rurala
SNIF
Consiliul Judetean
consilile locale
R.A.I.F. Olt
Directia Agricola si
de Dezvoltare Rurala
SNIF

permanent

2.3.3 Campanii de promovare a
practicarii unei agriculturi pe baze
durabile in randul producatorilor
agricoli locali (folosirea culturilor
cu caracter de protectie, folosirea
aratului longitudinal, folosirea
ingrasamintelor naturale, etc.)

Directia Agricola si
de Dezvoltare Rurala
Olt
Directia
Judeteana de
Protectia a Plantelor
Oficiul Judetean de
Consultanta Agricola
Consillile locale
ONG locale

permanent

2.4.1 Implementarea Planului
Judetean de Combatere a
Fenomenului de Desertificare

Directia Agricola si
de Dezvoltare Rurala
Olt
Directia
Judeteana de
Protectia a Plantelor
Oficiul Judetean de
Consultanta Agricola
Consillile locale
Consiliul Judetean
APM
Directia Silvica
Judeteana

2007

2.3.1 Cartarea suprafetelor
afectate de eroziunea pluviala
(inclusiv prin intermediul
mijloacelor GIS)

2.3.2 Derularea de lucrari
specifice de dirijare a scurgerii pe
versanti, consolidare, drenare si
reducerea pantei longitudinale.

2.4 Reducerea suprafetelor
afectate de actiunea
desertificarii in partea de
sud a judetului Olt

Reducerea suprafetelor
afectate de desertificare
cu 10.000 ha pana in
2007
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2.4.2 Campanii de promovare a
practicarii unei agriculturi pe baze
durabile in randul producatorilor
agricoli locali (folosirea culturilor
cu caracter de protectie)

2.4.3 Amenajarea de perdele
forestiere pentru protectia
suprafetelor afectate de
desertificare
2.4.4 Repunerea in functiune a
sistemului judetean de irigatii pe o
suprafata de 30 000 ha
2.4.5 Exploatarea rationala a
sistemului de irigatii existent
(pentru cele 82.000 ha aflate in
functiune)
3 Reducerea
impactului rezultat
din activitatile de
extractie, transport
si utilizarea
petrolului
(deversari de
petrol, apa sarata
si namol de sonda)

3.1 Exploatarea si
transportul durabil a
resurselor de petrol din
judetul Olt

Reducerea totala a
numarului de evenimente
de poluare accidentala
inregistrate anual pana in
2010

3.1.1 Modernizarea sistemelor de
extractie, colectare, distributie si
transport a petrolului

Directia Agricola si
de Dezvoltare Rurala
Olt
Directia
Judeteana de
Protectia a Plantelor
Oficiul Judetean de
Consultanta Agricola
Consillile locale
ONG locale
Directia Silvica
Judeteana consiliile
locale

2007

Consiliul Judetean
SNIF S.A. Sucursala
Olt
Consiliul Judetean
SNIFIS.A. Sucursala
Olt
Producatorii
agricoli
consiliile locale
SNPPetrom

2007

2007

30 mil EURO

permanent

2006

3.1.2 Depoluarea solului si
realizarea de lucrari pentru
ameliorare

SNP PETROM
Sucursala Pitesti
Schela de Petrol
Ciuresti

2006

3.1.3 Remedierea terenurilor din
jurul rampei de descarcare si din
zona rezervoarelor subterane de
pacura

SC IGO SA Caracal

2005
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1.000.000 EURO

4

4 Reducerea
impactului asupra
calitatii solului
(acidifiere) rezultat
prin utilizarea
necorespunzatoare
a ingrasamintelor
chimice si a altor
substante fitosanitare

4.1 Prevenirea extinderii
fenomenului de acidifiere
prin practicarea unei
agriculturi pe baze durabile
la nivelul intregului judet

Stoparea extinderii
fenomenului de acidifiere
a solului

4.1.1 Realizarea de planuri
concrete de utilizare durabila a
substantelor chimice in agricultura
la nivel judetean si local

4.1.2 Constientizarea si
informarea producatorilor agricoli
cu privire la utilizarea durabila a
substantelor chimice in agricultura

4.2 Reconstructia ecologica
a tuturor suprafetelor
afectate de acidifierea
solului la nivelul intregului
judet

Reconstructia ecologica a
suprafetelor afectate de
acidifiere pana in anul
2012

4.2.1 Cartarea suprafetelor
afectate de acidifiere folosind
inclusiv mijloace GIS

4.2.2 Executarea obligatorie de
catre unitatile de productie a
controlului starii de acidifiere a
solului, conform normelor in
vigoare
4.2.3. Aplicarea de amendamente
calcice in cantitatile necesare
combaterii acidifierii
5. Reducerea
impacului negativ
asupra solului
produs de
fenomenele de
inundatie si baltire

5.1 Cresterea procentului
de cursuri de apa
regularizate in judetul Olt

regularizarea a 50 % din
lungimea totala a a
cursurilor de apa pana in
2012

8.1.1, Regularizarea raului Oltet
pe o lungime de 7 km

Consiliul judetean
Consiliile locale
APM
SNFI S.A sucursala
Olt
Oficiul
Judetean de
Consultanta Agricola
Directia Agricola
Producatorii agricoli
Consiliile locale
APM
SNFI S.A sucursala
Olt
Oficiul
Judetean de
Consultanta Agricola
Directia Agricola
ONG locale
APM
SNFI S.A sucursala
Olt
Oficiul
Judetean de
Consultanta Agricola
Directia Agricola
SNIF S.A sucursala
Olt
Directia
Agricola
producatorii agricoli
SNIF S.A sucursala
Olt
Directia
Agricola
producatorii agricoli
CJ Olt
consilii locale
SGA
SNIF
DADR
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2005

permanent

2005

permanent

permanent

2012
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