Stabilirea Obiectivelor generale, specifice si actiunilor necesare rezolvarii problemelor de mediu
Componenta Biodiversitate
Obiectiv general

Obiective specifice

Tinta

Activitati

Responsabil

Termen

1 Imbunatatirea
fondului forestier in
judetului Olt

1.1 Cresterea
suprafetei actuale a
fondului forestier
judetean conform
planurilor de
amenajament silvic

Cresterea
suprafetei fondului
forestier de la
50100 ha la 55.000
ha pana in anul
2010

1.1.1 Interzicerea scoaterii de
terenuri din fondul forestier
pentru alte obiective
economice decat cele bine
justificate si numai in
compensare cu alte terenuri
conform legislatiei in vigoare

Ocoalele Silvice
Consiliul Judetean
consilii locale
APM, Garda de Mediu
proprietarii de paduri
persoane fizice sau
juridice

permanent

1.1.2 Regenerarea
suprafetelor exploatate prin
noi plantari de arbori,
pepiniere, etc.
1.1.3 Intensificarea
controalelor pentru depistarea
taierilor ilegale si aplicarea
masurilor coercitive

Directia Silvica

permanent

Directia Silvica
Garda de Mediu

permanent

1.1.4 Actiuni de constientizare
a populatiei privind importanta
padurii pentru o dezvoltare
durabila a comunitatii

APM
Directia Silvica
Consiliile locale
ONG

permanent

1.1.5 Realizarea de centuri
verzi in jurul oraselor

Consiliile Locale
Directia Silvica

2010

2.1.1 Crearea unui cadru
favorabil prin modificarea
cadrului legislativ local
(inclusiv instrumente
economice)

Consiliul Judetean
consilile locale

permanent

2 Reducerea
impactului provocat
de existenta unei
suprafete reduse de
spatii verzi la nivelul
localitatilor urbane

2.1 Extinderea
suprafetei de spatii
verzii de la nivelul
localitatilor urbane
conform normelor
existente

Pentru fiecare
localitate urbana o
suprafata minima
de spatii verzi de
12mp/pers. pana in
anul 2012

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

Cost

1

ale judetului Olt

3 Reducerea
impactului asupra
faunei si florei
provocata de
activitatile de
braconaj la nivelul
judetului Olt

3.1 Eficientizarea
sistemului de protectie
si conservare a faunei
si florei actuale

Pastrarea
efectivelor de specii
de animale si plante
in limitele actuale

Adaptarea regulamentelor de
urbanism si Planurilor de
Urbanism General (P.U.G)

Consiliile locale

permanent

2.1.2 Interzicerea scoaterii din
functiune a spatiilor verzi
pentru alte obiective
economice decat cele bine
justificate si numai in
compensare cu alte terenuri

consilile locale
APM
persoanele fizice
ONG

permanent

2.1.3 Un management eficient
al actualelor suprafete de
spatii verzi si parcuri urbane

consiliile locale
asociatiile de
propietari

permanent

2.1.4 Extinderea spatiilor verzi
prin alocarea de suprafete
virane neutilizate

consillile locale

permanent

2.1.5 Actiuni de constientizare
a populatie cu privire rolul
spatiilor verzi pentru calitatea
vietii si mediului

consillile locale
ONG locale

permanent

3.1.1 Eficientizarea sistemului
de monitorizare a speciilor de
plante si animale precum si a
actiunilor specifice de control.

Inspectoratul Teritorial
de Regim Silvic si
Cinegetic
Consiliul Judetean
APM
A.J.V.P.S. Olt
Politie
centre universitare

permanent

3.1.2 Cresterea cuantumului
amenzilor acordate pentru
infractiunile importiva
integritatii fondului faunistic

Consiliul Judetean
consilile locale

permanent

ELABORAREA, ADOPTAREA SI IMPLEMENTAREA PLANULUI LOCAL DE ACTIUNE PENTRU MEDIU IN JUDETUL OLT
Proiect finantat de catre:
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4 Imbunatatirea starii
factorilor de mediu in
perimetrul ariilor
protejate din judetul
Olt

4.1 Eliminarea cauzelor
care au generat
degradarea habitatelor
naturale si a ariilor
protejate pana in anul
2005

Reducerea totala a
numarului de
consemnari privind
deficientele in
sistemul de
management a
ariilor protejate

3.1.3 Implicarea mai activa a
autoritatilor locale in cadrul
activitatilor specifice protectiei
biodiversitatii
3.1.4 Constientizarea
populatiei cu privire la rolul
biodiversitatii si amenintarilor
la adresa acesteia
4.1.1 Delimitarea clara a
perimetrelor ariilor protejate si
a rezervatiilor naturale

4.1.2 Inventarierea habitatelor
naturale necesare a fi
protejate si instituirea
regimului de arie protejata

4.1.3 Scoaterea din circuitul
agricol a suprafetelor
apartinand ariilor protejate
4.1.4 Constientizarea si
informarea populatiei din
zonele limitrofe in vederea
eliminarii practicilor
daunatoare si iresponsabile
(pasunat, agricultura,
depozitarea necontrolata a
deseurilor, vandalism)

autoritatile
administratiei publice
locale

permanent

A.J.V.P.S. Olt
APM
ONG

permanent

Inspectoratul Teritorial
de Regim Silvic si
Cinegetic
Consiliul Judetean
APM
A.J.V.P.S. Olt
Politie
centre universitare
centre universitare
APM
Inspectoratul Teritorial
de Regim Silvic si
Cinegetic
Academia Romana
consiliile locale
Consiliul Judetean
Directia Silvica

anul 2004

APM
A.J.V.P.S. Olt
Inspectoratul Teritorial
de Regim Silvic si
Cinegetic
ONG locale

permanent

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

anul 2004

anul 2005

3

4.2 Implementarea
sistemului de
management pentru
ariile protejate din
judetul Olt

Plan de
management
pentru fiecare arie
protejata din judetul
Olt pana in anul
2004

4.1.5 Aplicarea corecta a
legilor existente si instituirea
unui sistem drastic de amenzi
pentru persoanele fizice si
juridice ce sunt imlicate in
activitatile mentionate mai sus

Consiliul Judetean
Consiliile locale

permanent

4.2.1 Stabilirea clara a
custodiei pentru ariile
protejate amintite

APM
Academia Romana
Consiliul Judetean
Consiliile locale
Directia Silvica

anul 2004

4.2.2 Instituirea unei
colaborari eficiente intre
institutiile responsabile si a
unui regim de parteneriat intre
institutiile publice,
organizatiile
neguvernamentale si custozii
ariilor protejate

toti actorii locali
implicati

permanent

4.2.3 ealizarea efectiva a
planurilor de management a
ariilor protejate

APM
custozii legali ai ariilor
protejate ONG
consiliile locale
custozii legali ai ariilor
protejate APM
consiliile locale

anul 2005

4.2.4 mplementarea actiunilor
prevazute de catre planurile
de management a ariilor
protejate

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

anul 2010
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