Obiective generale, specifice i ac iuni necesare rezolv rii problemelor de mediu

ANEXA NR. 3

Componenta SOL
Obiectiv general

1. Reducerea
fenomenului de
eroziune a solului la
nivelul jude ului Olt

Obiective specifice
/ inte

1.1Îmbun t irea activit ii
sistemului de monitorizare a
fenomenului de eroziune a
solului la nivelul jude ului Olt

Activit i

1.1.1 Crearea unei asocia ii
între administra iile publice
locale (Ianca, tefan cel Mare,
Grojdibodu, Obâr ia, Urzica,
Bucini u, Redea, Rotunda )
pentru refacerea solurilor
nisipoase
din sudul jud. Olt

1.1.2 Stabilirea suprafe elor de
terenuri afectate de eroziune la
nivelul jude ul Olt i
identificarea solu iilor de
combatere a acestui fenomen

Responsabili
implementare

Responsabili
monitorizare

Consiliul Jude ean Olt
Direc ia Agricol i de
Dezvoltare Rural Olt
Oficiul de Cadastru i
Publicitate Imobiliar Olt
Oficiul Jude ean pentru
Studii Pedologice
Direc ia Silvic
Asocia ia între
administra iile publice
locale din sud-vestul jud.
Olt (Ianca, tefan cel
Mare, Grojdibodu,
Obâr ia, Urzica,
Bucini u, Redea,
Rotunda )
Asocia ia între
administra iile publice
locale din sud jud. Olt
(Ianca, tefan cel Mare,
Grojdibodu, Obâr ia,
Bucini u, Redea,
Rotunda)
Oficiul de Cadastru i
Publicitate Imobiliar Olt

Consiliul
Jude ean Olt

Consiliul
Jude ean Olt

Termen
realizare
Sursa
finan are
2010

2010

1

/
de

1.1.3 Realizare de proiecte
pentru combaterea
fenomenului de eroziune a
solului, în zonele afectate
stabilite

1.2 Cre terea procentului de
suprafa împ durit

1.2.1 Identificarea la nivel de
comune a terenurilor degradate
aflate în domeniul public sau
privat spre a fi împ durite

1.2.2 Realizare de proiecte
pentru împ durirea terenurilor
sau a terenurilor degradate

1.3 Reducerea suprafe elor
afectate de fenomenul de
eroziune prin ac iunea
izvoarelor de coast din
jude ul Olt
/

1.2.3 Elaborarea de programe
pentru educarea popula iei
privind rolul vital al p durii
pentru mediul înconjur tor i
comunitate
1.2.4 Ra ionalizarea exploat rii
p durilor comunale (cre terea
frecven ei ac iunilor de control)
în zonele afectate de
fenomenul de eroziune a
solului
1.3.1Punerea în siguran
a
versan ilor din zona M n stirea
Clocociov,
M n stirea
Strehare i i Terasa înalt Mal
stâng râul Olt, din municipiul
Slatina

Consiliul Jude ean Olt
Asocia ia între
administra iile publice
locale din sud-vestul jud.
Olt (Ianca, tefan cel
Mare, Grojdibodu,
Obâr ia, Urzica,
Bucini u, Redea,
Rotunda )
Consiliile Locale
Direc ia Silvic Olt
Direc ia pentru
Agricultur i Dezvoltare
Rural Olt
Consiliul
Jude ean Olt
Consiliul Jude ean
Consiliile locale
( Obâr ia, Vi ina Nou ,
Corabia, Vi ina, Orlea )
Consiliile Locale
APM Olt, GNM-CJ Olt,
ONG-uri

Consiliul
Jude ean Olt

2010

2010
Direc ia Silvic
Olt

Consiliul
Jude ean
Consiliile locale

Permanent

APM Olt, GNMCJ Olt

permanent

Direc ia Silvic Olt
IPJ Olt
Jandarmeria Olt

Direc ia Silvic
Olt

permanent

Consiliul Local Slatina

Consiliul Local
Slatina

2015

2

Combaterea eroziunii pluviale

2. Reducerea
fenomenului de
de ertificare la
nivelul jude ului Olt

3. Reducerea
polu rii solului i a
apelor subterane
din cauza
activit ilor
industriale

2.1 Reducerea suprafe elor
afectate de de ertificare în
jude ul Olt

3.1 Reducerea polu rii solului
i a apelor subterane în zona
de impact a depozitelor de
de euri industriale
/
Reducerea suprafe elor de
teren afectate

1.3.2 Identificarea terenurilor
afectate de fenomenul de
eroziune prin ac iunea
izvoarelor de coast din jude ul
Olt
1.3.3 Derularea de lucr ri
specifice de dirijare a scurgerii
pe versan i, consolidare,
drenare în zona de nord a
jude ului Olt
1.3.4 Realizare sistem colector
de evacuare a apelor pluviale
în exces pe str. salcâmilor,
Elena Dendea, Viilor i
Bujorului
1.3.5 Realizare baraj
antierozional (gabioane) pe
ravena str. Morii
2.1.1 Extinderea organiza iilor
utilizatorilor de ap la nivelul
fiec rei comune
2.1.2 Realizare de proiecte
pentru reabilitarea i
modernizarea sistemelor de
iriga ii
2.1.3 Exploatarea ra ional a
sistemelor de iriga ii existente
3.1.1 Realizare lucr ri de
închidere a depozitului de lam
Ote ti - Dr g ani
3.1.2 Realizare lucr ri de
închidere a depozitului de lam
Icoana - Ciure ti

Consiliul Jude ean Olt
Consilii Locale
Oficiul de Cadastru i
Publicitate Imobiliar Olt

Consiliul
Jude ean Olt

2010

Consiliul Jude ean Olt
Consilii Locale
ANIF- UA Olt

Consiliul
Jude ean Olt

Permanent

Consiliul Local
Dr g ne ti Olt

Consiliul Local
Dr g ne ti Olt
Consiliul
Jude ean Olt

2013 Buget
de stat, surse
externe

Consiliul Local
Dr g ne ti Olt

Consiliul Local
Dr g ne ti Olt

Consiliile Locale

ANIF UA Olt
DADR Olt

2013 Buget
de stat, surse
externe
Permanent

Organiza ii ale
Utilizatorilor de Ap

Organiza ii ale
Utilizatorilor de
Ap

Permanent

Organiza ii ale
ANIF UA Olt
Utilizatorilor de Ap
ANIF UA Olt
SC
PETROM
SA APM Olt
Bucure ti Grup OMV
Aria de acoperire Pite ti
SC
PETROM
SA APM Olt
Bucure ti Grup OMV
Aria de acoperire Pite ti

Permanent

2011

2011
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4. Reducerea
impactului asupra
solului cauzat de
depozit rile de
de euri animaliere
rezultate din
gospod rii
individuale

5. Reducerea
impactului asupra
calit ii solului
(acidifiere) rezultat
prin utilizarea
necorespunz toare
a îngr
mintelor
chimice i a altor
substan e fitosanitare

4.1Diminuarea impactului
asupra solului i apelor
subterane afectate de
depozit rile necontrolate de
de euri animaliere rezultate
din gospod rii individuale

4.1.1 Con tientizarea i
Prim rii comune
informarea cet enilor cu privire
la modul corespunz tor de
depozitare a de euri
animaliere rezultate din
gospod rii individuale

Prim rii comune

Permanent

4.2 Construirea de facilit i de
colectare i management al
gunoiului de grajd la nivel de
localitate;

4.2.1 Implementarea proiectului Consiliul Jude ean Olt
Controlul integrat al polu rii cu Prim riile comunelor
nutrien i (construire platforme
F rca ele i Traian
de colectare a gunoiului de
grajd la nivel de gospod rii i
comune, echipamente pentru
managementul gunoiului de
grajd, compostarea aerob a
gunoiului de grajd i aplicarea
compostului pe terenurile
agricole, etc. )

Ministerul
Mediului i
P durilor
Unitatea de
management al
Proiectului:
Controlul
integrat al
polu rii cu
nutrien i

5.1 Prevenirea extinderii
fenomenului de acidifiere prin
practicarea unei agriculturi pe
baze durabile la nivelul
întregului jude
/
Stoparea extinderii
fenomenului de acidifiere a
solului

5.1.1 Con tientizarea i
informarea produc torilor
agricoli cu privire la: utilizarea
corespunz toare a
îngr
mintelor chimice i
produselor de uz fito-sanitar
5.1.2 Refacerea tuturor
suprafe elor de teren afectate
de acidifiere

Consiliile Locale
Direc ia Agricol
i Dezvoltare
Rural Olt

Banca
Interna ional
pentru
Reconstruc ie
i Dezvoltare
(BIRD),
Facilitatea
Global de
mediu (GEF),
Fonduri locale
Consiliul
Jude ean i
Consiliile
Locale.
permanent

Consiliile Locale
ONG-uri
Oficiul Jude ean de
Consultan Agricol /
Camera Agricol
OSPA Scornice ti
Proprietari de terenuri

Direc ia Agricol
i Dezvoltare
Rural Olt

permanent
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