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GEOGRAFIE SI PATRIMONIU DE MEDIU
1. GEOGRAFIE
Comuna Colonesti este situate in partea de nord-est a judetului Olt la o distanta de 36 km de municipiul
Slatina si tot atat de municipiul Pitesti.
Are o suprafata de 46 Km patrati facand parte din categoria comunelor de marime mijlocie din judetul
Olt, comuna se desfasoara de la nord la sud pe o distanta de 14 km .
Comuna este formata din satele : Colonesti- resedinta comunei, Vlaici, Chelbesti, Cirstani, Barasti,
Maruntei, Navargeni, Batareni si Guiesti , cele mai indepartate sate de satul de resedinta sunt : Vlaici 5 Km si
Guiesti 6 Km .
Aceasta indindere mare a localitatii se explica prin faptul ca fiind asezata pe valea Paraului Vedita nu sau putut extinde vetrele de sat, decat in lungul acestei ape , comuna avand o forma alungita.
Aceasta comuna constituie poarta de intrare in judetul Olt fiind strabatuta de la est la vest de drumul
national DN 65(E574) ce leaga principalele orase din apropiere : Slatina si Pitesti .
Teritoriul administrativ al comunei Colonesti se invecineaza cu :
-la nord si nord –est: Comuna Barasti
-la est
:judetul Arges, respective comunele Lunca Corbului (satul
Marghia) si Stolnici( satul Filfani )
- la sud si sud- vest : comuna Optasi-Magura si Sirbii- Magura
- la vest
:comuna Tatulesti .
Comuna Colonesti, prezinta o distributie echilibrata a retelei de drumuri ( drum national, drum judetean, 3
drumuri comunale) si strazi rurale, facilitand astfel mobilitatea de transport a populatiei spre reteaua de
drumuri nationale, judetene, precum si spre localitatile invecinate,lungimea totala a drumurilor si a strazilor
rurale la nivelul comunei Colonesti este de 36,276 km, ceea ce din punct de vedere al densitatii pe total
suprafata comuna, reprezinta 0,73 km /km patrat constituind prin aceasta o retea cu densitate redusa ,
calitatea acestor drumuri fiind foarte buna .
Suprafata totala a teritoriului administrative al comunei Colonesti este de 4917 ha din care :
- arabil = 3347 ha
- paduri = 497 ha
- ape = 84 ha
curti constructii =117 ha

Suprafata totala a intravilanului localitatii este de 800 ha
Principala artera de circulatie care strabate comuma pe o lungime de 5,250 km de la vest la est este
drumul national DN 65, drum care desparte comuna in doua parti , aproape egale , acest drum face parte din
categoria drumurilor europene E(574)
Drumul judetean care strabate comuna pe o lungime de 13,325 km , este DJ 657 B –Barasti-Sirbii –Magura,
care intersecteaza DN 65(E 574) in localitatea de resedinta Colonesti, acest drum face legatura intre comunele
situate in nordul judetului cu cele din centru si sudul judetului, fiind axa in lungul careia se desfasoara
majoritatea celor 9 sate ale comunei incepand din nordul comunei la intrare in satul Vlaici, continuand cu
traversarea drumului national DN 65 spre sudul comunei la iesire in satul Guiesti.
Acest drum este artera cu cel mai mare grad de utilizare la nivelul comunei Colonesti , cat si al comunelor
limitrofe legate de amplasarea pe acest drum, atragand traficul din nordul comunei Colonesti ( Spineni,
Barasti ) precum si satele din sudul comunei ( Sirbii Magura, Corbu ) , spre drumul national DN 65, colectand
totodata traficul din cadrul comunei Colonesti .
Teritoriul comunei Colonesti este strabatut si de drumurile comunale :
- DC 165 asigura accesul cetatenilor din satele Batareni si Navargeni ( despartite de comuna mama prin
valea Paraului Vedita ) spre DJ 657 B , acest drum porneste din DJ 657B in dreptul satului Barasti si iese in
DJ 657B in satul Maruntei , fiind o varianta ocolitoare a drumului judetean
- DC 68, porneste din DJ 657 B in satul Cirstani spre comuna limitrofa Tatulesti, spre satul Mircesti , avand o
lungime de 2,25 km pe raza comunei Colonesti .
- DC 7 Chelbesti este drumul care strabate satul Chelbesti, leaga DJ657 B la podul peste paraul Vedita cu
Drumul national DN 65 , aproape de limita comunei Colonesti cu judetul Arges , avand o lungime totala de
5,300 km.
Relieful comunei Colonesti este caracteristic zonei de tranzitie dintre piedmont si campie apartine
Platformei Cotmeana, subunitate a Podisului Getic.
Din punct de vedere fizico-geografic , comuna Colonesti, este situate in Piemontul Getic , spre limita cu Campia
Romana , in zona Colinelor joase ale Vezii , platforma delimitate de vaile Oltului si Argesului. Limita dintre
Piemont si Campie este greu de stabilit , deoarece piemontul se termina prin dealuri joase domoale cu
interfluvii largi si cu aspect usor valurit , care patrund pe nesimtite in campie.
Relieful comunei Colonesti face parte din zona dealurilor joase avand unele aspecte asemanatoare cu campia
ce se intinde la sud , relieful are inaltimi mici cuprinse intre 250-270m. In general relieful este fragmentat , iar
inaltimile coboara usor atat din est cat si din vest spre partea centrala a comunei unde se gaseste Paraul
Vedita
Clima comunei Colonesti ca de altfel clima tuturor localitatilor din nordul judetului Olt apartine tipului
temperat- continental , cu o noanta mai umeda.
Noanta mai umeda a climei se datoreste maselor de aer oceanic mai umede sosite din vest si sud-vest. Un rol
mare in cunoasterea climei comunei il are cunoasterea miscarilor maselor de aer , respectiv a centrilor barici
din Marea Mediterana, Oceanul Atlantic si din Est, se observa ca in cea mai mare parte a anului predomina
masele de aer din vest . Atunci cand deasupra teritoriului se afla mase de aer oceanic este o perioada ploioasa ,
iar cand sunt cele continentale o perioada secetoasa .Caracterul lor este diferit dupa anotimp si directia din
care vin , ca urmare a acestor circulatii variate, iernile sunt calde cum au fost in ultimii ani , sau mai reci, iar
verile mai calde si uscate sau mai racoroase si umede .
Din punct de vedere climatic, zona prezinta urmatoarele constante ale climei :
-temperatura medie anuala a aerului este de +10,3 grade C
-media lunara cea mai coborata se inregistreaza in luna ianuarie -3 grade C
-temperatura medie lunara a aerului cea mai ridicata revine lunii iulie +22 grade C
- cantitatea medie anuala a precipitatiilor atmosferice este de 620mm
Comuna Colonesti este in zona de interferenta a vanturilor dominante din sector estic, cu cele din sector
vestic , in timpul iernii bate Crivatul, care aduce valuri de frig si viscole , vara in schimb , vantul de est aduce
mase de aer uscat si cald care stationeaza mai mult deasupra teritoriului si produice fenomenul de seceta . Un
alt vant care bate in aceasta zona este Austerul , din directie opusa Crivatului , bate din vest si sud-vest si care
aduce precipitatii in timpul primaverii si verii , iarna fiind rece si fara precipitatii.
Vitezele medii anuale ale vanturilor dominante variaza intre 2-5 m/secunda .
Anotimpul si specificul lor , constituie una din caracteristicile principale ale climatului temperat-continental
astfel :
- vara se caracterizeaza prin timp senin , uscat si calduros, in care perioadele de seceta sunt destul de
numeroase, cu temperature extreme ce depasesc 40 de grade C , prin cresterea treptata a
temperaturilor , incepand din luna iulie spre luna august, si prin descresterea precipitatiilor in acelasi
sens.

iarna se caracterizeaza prin valori fregvente sub 0 grade C si prin prezenta stratului de zapada a carui
grosime nu depaseste 10-15 cm.
Cea mai mare cantitate de zapada a cazut in iarna anului 1953-1954 cand grosimea stratului de zapada a
atins 2 metrii, iar troienele de 4-5 metrii. O iarna mai grea a fost in anul 1965 cand grosimea stratului de
zapada a atins 70-80cm .
In ultimii ani , iernile din comuna au fost blande si cu precipitatii reduse .
Din analiza acestor elemente, rezulta ca pe teritoriul comunei sunt conditii climatice , prielnice dezvoltarii
plantelor de cultura, existand insa si unele neajunsuri datorita repartizarii neuniforme a precipitatiilor ,
care prezinta deficite tocmai in perioada de vegetatie.
Aceste neajunsuri sunt accentuate si de soluri care datorita testurii nu permit executarea unor lucrari
agricole de intretinere a culturilor in conditii corespunzatoare , se impune efectuarea lucrarilor la timp si
retinerea apei in sol pentru dezvoltarea culturilor.
-

Solul
Teritoriul comunei se incadreaza in marea grupa a solurilor brune de padure ce sunt caracteristice
Platformei Cotmeana , soluri care s-au format intr-un climat cu temperature medii anuale de 9-10 grade C
si cu precipitatii de peste 600 mm.Solurile brune de padure au mai multe varietati: brume de padure
puternic gleizate slab podzolite, soluri puternic podzolite si soluri podzolice. Un fenomen caracteristic
observat la solurile din aceasta zona este gleizarea. In general solurile au la suprafata (solurile podzolice
si nisipoase) reactie acida , iar solurile erodate, puternic erodate si aluviale, reactie neutra, profunzimea in
humus a solurilor este mijlocie , exceptie facand solurile erodate, puternic podzolite si in special aluviunile
unde este mai redus.
Testura solurilor este mijlocie , fina pe platou si terase si grosiera in lunca , in vederea repartitiei
solurilor se observa o dispunere asimetrica , in sensul ca pe interfluviu de la vest de Vedita domina
solurile brune de padure gleizate sau slab podzolite , in vreme ce la est de Vedita predomina solurile brune
medii sau puternic podzolite . Solurile brune de padure gleizate au orizontul B2 de culoare negricioasa, in
vreme ce pe interfluviu de la est apar soluri brune mediu si puternic podzolite, de obicei negleizate cu
orizontul B de culoare ruginie intense, ceea ce indica oxidarea puternica
In partea sudica a interfliviului de la vest de Vedita se extind solurile brune medii si puternic podzolite, ca
soluri slab dezvoltate si de lunca vom regasi regosolurile si solurile aluviale .Regosolurile sunt dispuse pe
versantii vailor in raport cu forma si evolutia acestora .Solurile aluviale au o fertilitate ridicata , datorita
continutului bogat in substante nutritive , regimului hidric, texturii depozitelor si drenajului natural, aceste
soluri se gasesc in lunca Vedita incepand din lunca interna si pana la picioarele terasei.
Din punct de vedere agroproductiv solurile comunei Colonesti sunt cuprinse in mai multe grupe
agroproductive :
- Grupa I – soluri brune pseudo –gleizate cu sau fara podzolire , situate pe interfluviu in partea de vest si
terasa din aceiasi parte a paraului Vedita, solurile acestei grupe au orizontul A=50 cm, iar nivelul apei
freatice este la 5 m.
- Grupa a II a – soluri medii si puternic podzolite , sarace in humus, azot si fosfati, cu continut ridicat de
potasiu
- Grupa a IIA – soluri brune de terasa , situate pe terasa cu textura luto- nisipoasa si luto-nisipo- lutoasa ,
roca mama fiind formata din depozite de terasa
- Grupa a IV a – soluri slab moderat , erodate, in care roca mama este formata din depozite de lut , apa
freatica aflandu-se la 6 m pe terasa si 25-30 metrii interfluvii
- Grupa a V a – soluri brune , puternic erodate , ce ocupa suprafete foarte mici si sunt situate pe vai , sarace
in humus ,sarace in azot si potasiu
- Grupa a VI a – soluri aluviale, raspandite in Lunca Veditei
- Grupa a VII a – soluri gleice , inmlastinite ce se gasesc la contactul dintre lunca si terasa , ocupand o
suprafata mica , panza freatica se afla la 40-50 cm iar textura este nisipo-lutoasa .
- Grupa a VIII a – soluri excesiv erodate , solurile de coasta puternic erodate si soluri excesiv erodate, cu
ogase si ravene , aceste soluri sunt situate pe versantul vestic al Veditei sip e alti versanti , fiind soluri sarace
in humus, azot , fosfor si potasiu.
Vegetatia naturala si spontana a Comunei este consecinta directa a factorilor climatici si a reliefului,
concretizata in existenta pajistilor de silvostepa cu graminee si diverse ierburi xeromezofile care
alterneaza cu paduri de stejar.
Principalele specii de arbori care alcatuiesc padurile pe teritoriul comunei sunt : stejarul brumariu,
garnita, teiul alb, jugastrul, frasinul , ulmul si carpenul .
In prezent se observa disparitia treptata a frasinului si ulmului, locul acestora fiind luat de garnita.
Pe teritoriul comunei se afla cateva paduri , al caror suprafete sunt mici in comparative cu cele existente
in trecut si anume: pe interfluviul din partea dreapta se afla padurea : Baracea si Geacar, iar pe cel stang

Padurea lui Soare de pe Valea Ulmului, si Padurea Teia , iar pe DN 65 – Padurea Calului , in sat Vlaici se
gaseste Padurea Izvorul si Izvorasul.
Din stratul erbaceu al padurilor apare la inceputul primavarii plante iubitoare de lumina, capabile sa se
dezvolte rapid ca : ghioceii, brebeneii, toporasii.
Printre ierburile ce se intalnesc in padure sunt : piperusul, iarba moale, paiusul de padure, meisorul.
Vegetatia ierbacee de stepa este alcatuita din diferite specii de graminee: pirul gros, firuta cu bulbi, paiusul,
pirul crestat, colilia, negara.
Ca arbusti intalnim : porumbarul, macesiul si gherghinaru.
Pe versantii cu eroziune accentuate se gasesc plantatii de salcami.
Vegetatia de lunca este formata din urmatoarele specii lemnoase : salcii, rachite, plopi, ele formeaza in
general padurile de lunca, numite zavoaie ce se intend de-a lungul Veditei in cadrul luncii joase, cel mai
important zavoi se afla in sudul comunei numit Zavoiu Geacar.
Flora ierboasa din lunca este alcatuita din rogoz, stanjenelul de balta , coada vulpii , firuta , limbarita , ca
vegetatie acvatica se mai intalneste : papura, pipirig, piciorul cocosului si izma.
Fauna comunei se incadreaza in fauna caracteristica zonelor joase de campie si podisuri , cu
biotopurile de padure , de pajisti si acvatice.
Fauna de padure este reprezentata prin mamifere , reptile si mai ales pasari, care se intalnesc atat in
padurile de stejar cat si in cele de silvostepa si de lunca.
Dintre mamifere putem cita : iepurile, vulpea, veverita, caprioare ,porci mistreti , dintre pasari :
fazanul,miela, gaita, ciocanitoare, privighetoare, cinteza, sticlete, cucu, turturica , iar dintre reptile : serpi,
soparle, gusteri
Fauna de camp specifica zonelor de stepa si silvostepa cuprinde atat carnivore cum sunt : dihorul ,
navastuica, dar mai ales rozatoare ca : hirciogul, popandaul, soarecele de camp, sobolanul de camp si
iepurele de camp.Pasarile sunt in numar mai redus in raport cu cele de padure: prepelita, ciocarlia,
stancuta, cotofana, cioara , potarnichia, precum si cateva rapitoare : uliul , sorecarul , bufnita, cucuveaua,
Fauna de lunca este ea variata , intalnindu-se numeroase specii de pasari migratoare ca : gasca salbatica,
rata , starcul , barza, pupaza , tot in lunca se intalnesc si animale ca vulpea si viezurele .
Fauna acvatica este reprezentata mai ales prin fauna piscicola care se dezvolta spontan in rauri sau lacuri
, printer speciile de pesti se numara: crapul , caracuda, babusca, platica, linul, iar in Vedita creste o specie
endemica, numita popular nisiparnita
Reteaua hidrografica din comuna Colonesti are o directie generala de curgere nord-sud impusa de
structura monoclinala a platformei Cotmeana , iar principalul colector al zonei este Paraul Vedita , care are
curs cu directie generala nord-sud. In Vedita se dirijeaza o serie de afluienti si anume : Ulmu Mare, Valea
Gruiuletului, Valea Gruiul Mare, Valea Rasului.
Regimul hidrologic al vailor din perimetru este strans legat de cantitatea de precipitatii.
Pe raza localitatii Colonesti sunt o serie de lacuri care sunt inscrise si in Inventarul bunurilor care
apartin domeniului public al comunei, , dintre care amintim : Lacul Colonesti . Lacul lui Aurel, Lacul
Scorus, Lacul Gruiu, Lacul Buduroi, Lacul Alba , Lacul Lipitori, Lacul Urechesti , Lacul Valea lui Craiu ,
Lacul Cirstani- Titiriga, Lacul Boroneasa
PATRIMONIUL ARHITECTURAL SI CULTURAL
Pe teritoriul comunei, in curtea scolii din sat Maruntei au fost efectuate sapaturi arheologice, care au scos
la iveala urme ale asezarilor dacilor liberi din secolul III era noastra , aceste urme atestau felul de viata al
stramosilor nostrii, fiind descoperite vase de lut, farfuri de sulite, de lanci , obiecte de podoaba si foarte
multe monezi, aceasta asezare a fost descoperita si studiata de conferentiar universitar Gheoeghe BICHIR
in vara anului 1966 si arata ca ea s-a dezvoltat dupa retragerea stapanirii romane din Dacia cand populatia
de aici ducea o viata infloritoare, ocupandu-se cu agricultura si cresterea animalelor existand inregistrata
aceasta zona protejata numita :
- Asezare din epoca dacica- DACII LIBERI, sec II-III, d.HR.”TERASA LETITIEI “ sat Maruntei
In localitatea noastra exista 7 biserici dintre care 4 sunt monumente istorice , de categoria “C” si
anume :
- Biserica Sfantul Nicolae -1842, sat Vlaici
- Biserica Cuvioasa Paraschieva -1831-1832 sat Batareni
- Biserica Sfantul Nicolae -1833-sat Maruntei
- Biserica Cuvioasa Paraschieva -1860 sat Guiesti

In anul 2008 s-a construit in localitatea Colonesti, in satul Colonesti un monument numit : “
‘ANSAMBLUL MONUMENTAL TREPTE SPRE CER AL EROILOR NEAMULUI” , realizat pe baza viziunii
artistice a sculptorului Constantin Sinescu in colaborare cu “ Fundatia Erou Capitan Aviator Alexandru
Serbanescu “ , reprezentata de presedinte Arbanas Eleonora si este compus din patru elemente :
- sapte trepte reprezentand zilele saptamanii-trecerea timpului
- soclul de baza in 8 fete pe care se vor aplica placutele cu numele eroilor cazuti in cel de-al doile
razboi mondial
- TREPTE spre cer – reprezentand idea artistica a zborului si inaltarii spre timpul infinit cu puterea a
trei elemente ce sugereaza fulgerul
- Bustul eroului Capitan Aviator Alexandru Serbanescu , realizat din Bronz, avand dimensiunile de 50 cm
la baza si 60cm inaltime .
Toate aceste patru elemente vor face un corp comun fiind realizate pe structura de beton armat .
Alexandru Serbanescu s-a nascut in satul Vlaici , a urmat liceul Militar la Manastirea Dealul si dupa
absolvirea Scolii Militare de Infanterie a fost repartizat la o unitate de vanatori de munte din Brasov , iar la
28 de ani a devenit pilot si observator brevetat, luptand in cel de-al doilea razboi mondial cu cele mai multe
avioane inamice doborate – un numar de 63, fiind doborat la 18 august 1944 mai sus de Cislau, -asezare la
baza Buzaului , pe un versant al Rusavatului.
Pentru intregirea acestui ansamblu monumental am amplasat la circa 20 metrii de monument, un Avion
-IAR 93 pe care l-am primit cu titlul gratuit de la Ministerul Apararii Nationale si pe care l-am adus de la
Unitatea Militara –Cimpia Turzii.
In satul Maruntei exista” Monumentul Eroilor cazuti in razboiul de intregire nationala “, opera
sculptorului Iani Karaghioghis din Pitesti, monument din beton inalt de patru metrii si amplasat in centrul
satului , a fost ridicat in anul 1930 la staruinta unui comitet de initiative. Sub vultur este inscriptia:”Eroii
comunei Maldar cazuti in razboiul 1916-1918”, iar mai jos in medalion este un soldat cu arma la ochi , pe
soclu a fost incrustate numele a 94 de eroi ai comunei .
In satul Cirstani, in anul 2010 s-a realizat “ MOMUMENTUL COMEMORATIV DE FOR PUBLIC “ ,
amplasat in fata Bisericii din satul Cirstani din beton si armatura, placat cu marmura pe care sunt
inscriptionati numele eroilor din cele doua razboaie mondiale din cele trei sate : Vlaici, Cirstani si
Chelbesti, moment care genereaza si regenereaza demnitatea eroului ca mindrie, istorie si memorie.
Acest monument ( Obelisc ) a fost realizat din fonduri proprii ale unuia dintre fii satului:colonel in
rezerva - Gheorghe O Ion , cu sprijinul Preotului Paroh Popescu Vasile si al Primariei com Colonesti .
In comuna Colonesti, jud Olt, exista un Camin Cultural care a fost dat in folosinta pentru prima data in
anul 1977 si functiona intr-un local vechi al Scolii Generale Colonesti In anul 2004 Cladirea in care
functiona acest camin cultural a fost refacuta din temelii, dotata corespunzator , acoperit cu tabla lindab,
geamuri termopan, incalzire centrala, alimentare cu apa ,cu birou si sala cu vitrine unde sunt expuse
diplome si trofee obtinute de formatia de calusari la diferite concursuri si festivaluri de-a lungul anilor .
Prin Hotararea Consiliului Local Colonesti nr 13/06.05.2004 , caminul cultural al localitatii s-a hotarat sa
poarte numele de “ CAMIN CULTURAL ILIE MARTIN “ , dupa numele celui ce a dus faima calusului
romanesc peste hotarele tarii-calusarul Ilie Martin .

Odata cu atribuirea denumirii caminului cultural s-a infiintat si Ansamblul Caluseresc Ilie Martin , in
componenta caruia are 50 de calusari, si s-a organizat Festivalul Caluseresc Ilie Martin -Editia I a
care s-a organizat , anual in ziua de Sfintul ILie -20 iulie., unde participa formatii de calusari din tara si
strainatate.
In aceiasi cladire a Caminului Cultural “ Ilie Martin “ functioneaza Biblioteca comunala care are in
dotare 5200 volume de carte , infiintata pentru prima data pe raza localitatii in anul 1962, iar in anul 2003
prin Hotararea Consiliului Local Colonesti nr 35/15.09.2003 s-a atribuit denumirea de :”Biblioteca Petre
Popescu “ dupa numele poetului petre Popescu.
In anul 2012 Biblioteca Petre Popescu Colonesti, a primit ca donatie prin Programul Biblionet : 4
calculatoare, cu camere Web conectate la internet , casti cu microfon , imprimanta, scanner, videoproiector
cu ecran de proiectie si echipamente periferice , programul biblionet – lumea in biblioteca mea este un
parteneriat intre IREX , Ministerul Culturii si patrimoniului national, Fundatia EOS, Asociatia Nationala a
Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din Romania si autoritatile publice locale , pentru asigurarea
acesului gratuit la internet al utilizatorilor.
Biblioteca Comunala organizeaza anual de ziua marelui poet al neamului , Mihai Eminescu intalniri cu
cititorii si aduc un omagiu atat marelui poet cat si poetului Petre Popescu , fiu al satului , invatator al
multor generatii de elevi , al carui nume il poarta si bilioteca comunala .
Obiceiurile comunei noastre sunt legate in principal de cultul religios , astfel se tin adunari in curtile
bisericilor comunale de sarbatori cum ar fi : de Sfanta Marie, Sfantul Gavril si Mihail , Sfantul Nicolae,
Sfanta Paraschiva , prin care cetatenii localitatii fac pomeni , amintindu-si de cei decedati.
De ziua eroilor in fiecare an se depun jerbe si coroane de flori la Monumentul Eroilor din satul
Maruntei si la Monumentul “ Trepte spre cer “ sat Colonesti aflat in fata sediului Primariei .
In timpul sarbatorilor de iarna copiii pornesc prin sat , in noaptea de Ajun cu “Colindul “ si primesc
in dar, covrigi, mere, dulciuri, rar se mai pastreaza obiceiul de a coace in cuptor , pe vatra , a colaceilor
numiti “colindeata “ , iar in seara de Anul Nou , copii pleaca prin sat cu Plugusorul , obicei stravechi ,
colindand goapodariile si facand urari de belsug si sanatate gazdelor.
Ca obiceiuri pe raza localitatii Colonesti avem -Calusul, care se desfasoara an de an in saptamana
Rusaliilor, unde calusarii pleaca spre locuri bine stabilite dinainte, prin sat ,sunt intampinati de gospodari
cu : sare, usturoi , foi de nuc si pelin , din care isi opreste si gospodarul la terminarea jocului pentru a fi date
la animale sa le fereasca de boli si se impart si la calusari si la alti spectatori .
3. ECONOMIE LOCALA
Pe raza localitatii Colonesti, jud Olt, isi desfasoara activitatea un numar total de 24 de agenti economici , cu
sediul firmei in localitate, dintre care mentionam :
- SC Cosmin Catalin , sat Barasti- depozit materiale de constructii
- SC Iustel Bogdani SRL , sat Colonesti- Statie GPL si depozit materiale de constructii
- Sc Blizard SRL , sat Cirstani-atelier de tamplarie PVC
- SC Bebico SRL , sat Colonesti, comert
- SC Andruta Paty SRL, sat Colonesti – comert
- AF Sirbu Costel –sat Vlaici – Comert
- AF Badoi Florina – sat Maruntei – Comert
- IF Visoiu Luminita, sat Guiesti- Comert si agricultura
- AF Porojan Marius, sat Batareni- Comert
- AF Neag Florin , sat Barasti- Comert
4 AGRICULTURA
Conditiile geografice si climatice deosebit de favorabile zonei au determinat locuitorii sa practice o serie de
activitati predominant agricole: cultivarea plantelor si cresterea animalelor
Comuna Colonesti are urmatorul potential :
Suprafata totala a terenurilor agricole se prezinta astfel :
- Arabil = 3347 ha,Vii= 26 ha,pasune=599 ha,padure=497ha,livezi=154 ha,curti constructii=117 ha,luciu
de apa =84 ha, drumuri=87 ha neproductiv=6 ha
In anul 2012 au fost cultivate suprafata totala de 2987 hectare arabil cu floarea soarelui = 670 ha si cu
cereale pentru boabe total = 2317 ha din care :450 ha cu grau comun de toamna, orz=25 ha, orzoaica=62
ha, ovaz de primavera = 190 ha, si porumb boabe = 1590 ha ,
Faptul ca suprafata de teren arabila a localitatii a fost muncita in procent mare se datoreste faptului ca
proprietarii de teren au incheiat contracte de arenda cu diverse persoane fizice si juridice care detin
terenuri in arenda de la 50 de hectare pana la 700 ha , detinatori de utilaje agricole si resurse financiare
astfel sa poata lucra la timp terenul si sa aplice tehnologia agricola pe acesta .

Pe raza localitatii Colonesti sunt persoane fizice si juridice cu sediul in localitate dar si in alte localitati ,
care detin terenuri in arenda, amintim aici pe : IF Visoiu Luminita care are in arenda suprafata de 500 ha,
PFA Popa Constantin care are in arenda suprafata de 250 ha, SC Grup Primacons SRL Slatina care are in
arenda suprafata de 550 ha si SC Agrodunarea SRL cu sediul in Ilfov care are in arenda suprafata de 800
ha.
In anul 2012
din cauza secetei prelungite productiile inregistrate au fost scazute , obtinandu-se
urmatoarele productii :
- grau= 2000kg/ha
- porumb=5000kg/ha
- floarea soarelui =1000kg/ha
- orzoaica de primavera=1500kg/ha
- orz= 1500 kg/ha
- ovaz= 1000kg/ha
Cetatenii se ocupa cu cresterea animalelor, iar la 31 decembrie 2012 aveam inregistrate la gospodariile
populatiei urmatoarele efective de animale :
- total bovine =455 capete, din care vaci =389cap., juninci=10cap, peste 18 =16cap, categoria 12-18
luni=20cap., 6-12 luni=15 capete si sub 6 luni =8 capete.
- total ovine si caprine – 1171 capete
- total porcine =450 capete
- total pasari =14 200 capete
- total cabaline = 102 capete,
- total familii de albine = 150 stupi
5.SERVICII SI INFRASTRUCTURA
EDUCATIONALA

Reteaua scolara la nivelul comunei Colonesti , jud Olt, pentru anul scolar 2012-2013 este organizata astfel
:
1.Scoala Gimnaziala “ Aviator Alexandru Serbanescu “, comuna Colonesti, judetul Olt- Prescolar, Primar,
Gimnazial cu personalitate juridical , la care au fost arondate :
- Gradinita cu program Normal “Maria Tudorache” , sat Maruntei, com Colonesti, jud Olt- Prescolar, fara
personalitate juridical
- Gradinita cu program normal, sat Vlaici, com. Colonesti, jud Olt, fara personalitate juridica

Aceasta organizare a fost avizata de Inspectoratul Scolar Judetean Olt cu AVIZUL CONFORM nr
55/25.01.2012 si legiferata prin Hotararea Consiliului Local Colonesti, jud Olt nr 9/29.02.2012
Pentru anul scolar 2013-2014 Inspectoratul Scolar Judetean Olt a eliberat AVIZUL CONFORM nr
118/29.01.2013 prin care reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat la nivelul unitatii administrative
teritoriale, comuna Colonesti are urmatoarea structura:
1. Scoala Gimnaziala”Aviator Alexandru Serbanescu”, comuna Colonesti- Personalitate juridica ,
- Gradinita cu program normal “Maria Tudorache “ sat Maruntei, comuna Colonesti- Structura.
Activitatea de instruire si educare a elevilor se desfasoara intr-un local renovat in totalitate, supravegheat
video si dotat la standarde europene.
Scoaladin sat Colonesti cat si gradinita din satul Maruntei este prevazuta cu apa curenta, canalizare, incalzire
centrala, iluminat natural si artificial, teren de sport, loc de joaca special pentru copii, amenajat in curtea Scolii
Gimnaziale Aviator Alexandru Serbanescu.
Salile de clasa sunt dotate cu mobilier modern, nou, iar procesul de predare- invatare se desfasoara prin
folosirea unui bogat material didactic , a 15 calculatoare, 3 copiatoare,videoproiector cu ecran, flipchart, 2
imprimante, scoala fiind dotata cu telefon, fax,internet, televiziune prin cablu, avand urmatoarele spatii de
invatamant :
-7 Sali de clasa, 1 cabinet fizica-chimie, 1 cabinet limbi straine, un cabinet de informatica, un centru de
documentare care cuprinde 3462 de volume precum si alte spatii administrative.
Numarul absolventilor in anul 2005 a fost de = 20 elevi, in anul 2008 a fost de = 19 elevi , iar in anul 2011
au absolvit cursurile scolii gimnaziale un numar de 11 elevi.
Din numarul total de elevi care au absolvit ciclul gimnazial in ultimii 3 ani , toti sunt inscrisi si
fregventeaza cursurile liceale la diverse unitati scolare din judetul Olt si judetul limitrof -Arges.
Numarul total al cadrelor didactice este de 15 din care : 2 educatori, 3 invatatori si 10 profesori, iar din total
de 15 cadre didactice , un numar de 7 sunt navetisti.
MEDICO SOCIALA
In comuna Colonesti, judetul Olt, functioneaza 2 cabinete medicale individuale- cu 2 medici de familie: Dr.
Iutalim Rodica si Iutalim Traian , personalul de specialitate fiind format din 2 medici si un cadru medical cu
studii medii, iar activitatea acestora este suplimentata prin activitatea unui asistent medical comunitar platit
prin Primaria Colonesti, cu fonduri de la Directia de Sanatate Publica Olt.
In localitate functioneaza si doua farmacii umane care isi desfasoara activitatea in spatii propiretate privata ,
activitatea cabinetelor medicale individuale se desfasoara In Dispensarul Uman , cladire noua, complet
utilata, iar in satul Vlaici functioneaza un Punct Sanitar , ambele cladiri facand parte din bunurile ce
alcatuiesc domeniului public al comunei si administrate de catre Consiliul Local Colonesti.
La cele doua cabinete nedicale individuale sunt inscrise in evidenta lor un numar de 1700 asigurati,
acordand anual un numar de peste 3500 consultatii la persoane adulte si copii .

RECREATIONALA
In anul 2012 s-a amenajat in comuna Colonesti, sat Batareni , din fonduri propriii o baza sportiva care
cuprinde : teren de sport imprejmuit cu palsa de sarma, fixate pe teava cu bordure de beton , o cladire
vestiar total echipata, alimentata cu apa si racordata la canalizare si o tribuna cu un total de 500 locuri .
In luna august 2012 se infiinteaza Asociatia Sportiva VEDITA COLONESTI , care are ca obiectiv
promovarea uneia sau mai nultor discipline sportive , in cazul nostrum : Fotba, Handbal, si Atletism , iar pe
acest teren au loc meciurile dintre echipa de fotbal Vedita Colonesti cu alte echipe in campionat.

La scoala gimnaziala Colonesti exista teren de fotbal in curtea unitatii, un alt teren de fotbal exista si in
curtea Gradinitei cu Program Normal din satul Maruntei , fiind folosit in timpul programului scolar pentru
desfasurarea orelor de sport , dar si in timpul liber de catre elevi si tinerii din localitate pentru sport.
Pe toate terenurile de sport de pe raza localitatii, acesul este gratuit , acestea avand o stare functionala buna:
cele ale scolilor sunt din bitum, iar terenul de fotbal din sat Batareni este din gazon.
Pe scena in aer liber de la Caminul Cultural Ilie Martin, se desfasoara anual Festivalul Caluseresc Ilie Martineviniment artistic de referinta in viata comunei Colonesti , care aduna in fiecare an cele mai renumite
ansambluri folclorice , tarafuri si solisti vocali , care au onoarea si curajul sa se confrunte pe una dintre cele
mai autorizate scene de profil , aici in locul de bastina al calusului oltenesc.
Pe scena din localul caminului cultural se organizeaza “Atelierele de teatru” , care se adreseaza elevilor din
ciclul primar si gimnazial din mediul rural , pe zone, unde Caminul Cultural Ilie Martin si Primaria comunei
Colonesti in parteneriat cu centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si
Cultural Olt organizeaza festival-concurs de teatru zonal.
Tot pe scena caminului cultural se tin spectacole artistice ale ale copiilor scolari si prescolari cu ocazia
diverselor sarbatori , unde participa parintii, bunicii alti cetateni din localitate .
ADMINISTRATIA LOCALA-

PRIMARIA

Pentru anul 2013, organigrama, statul de functii si numarul de personal pentru aparatul de specialitate al
primarului s-a aprobat prin HCL nr 2/29.01.2013 pentru un numar maxim de posturi egal cu 18 posturi ,
dupa cum urmeaza :
- 2 posturi de demnitate publica ( primar si viceprimar )
- 9 posturi de functii publice, din care o functie publica de conducere – secretar comuna si 8 posturi de functii
publice de executie,
- 7 posturi personal contractual .
In organigrama sunt prevazute urmatoarele compartimente :
- Compartiment Contabilitate format din doua posturi functionari publici
-Compartiment Impozite si taxe locale, format din 2 posturi functionari publici
- Compartimentul Asistenta Sociala , format din un post functionar public
- Compartiment Achizitii, Arhiva, Secretariat , format dintr-un post functionar public, si
- Compartiment Agricol : format din 2 functionari publici
Ca personal contractual avem in organigrama :

- administrator public,
- referent cultural
- bibliotecar,
- agent technician II (operator insamantator )
- Sofer
- Paznic .
La data de 01 ianuarie 2013 mai avem in plata urmatorul personal:
- un asistent medical comunitar , platit din fonduri provenite de la Directia de Sanatate Publica Olt
- trei asistenti personali, persoane adulte cu handicap grav
In ultimii trei ani personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului a participat la diverse cursuri
de formare profesionala :
- Cursuri – Reforma in Administratie Publica Locala
- Cursuri – Managementul Situatiilor de Urgenta
- Cursuri_ Managementul Administratiei Publice
- Cursuri – Contabilitate si Stare civila
- Cursuri –Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europeana
Sediul Primariei com Colonesti, jud Olt, este cladire noua, cu mobilier nou, termopane, incalzita cu
centrala proprie cu gaze naturale, conectata la alimentare cu apa si canalizare, dotata corespunzator cu 8
calculatoare, 8 imprimante, 4 copiatoare, internet, telefon fix si fax ,.
Pagina de prezentare a localitatii pe internet : www.primaria.colonesti
e-mail = www.primaria.colonesti @yahoo.com
CONSILIUL LOCAL COLONESTI
1. Consiliul Local Colonesti, judetul Olt, a fost declarat legal constituit dupa alegerile locale organizate
in data de 10 iunie 2012 in sedinta de constituire din data de 21 iunie 2012, prin HCL nr 3/21 iunie 2012 ,
fiind format din 11 consilieri locali a caror structura este:
- 1 consilier local PD-L
- 1 consilier local UNPR
- 9 consilieri locali USL
Consilierii locali isi desfasoara activitatea in cadru a trei comisii de specialitate pe domenii de activitate si
anume :
Comisia pentru activitati economico- financiare, buget, finante,amenajarea teritoriului si urbanism,
organizarea si realizarea de de lucrari publice, protectia mediului si turism, administrarea domeniului
public si privat, agricultura, formata din 5 membrii
- Comisia pentru invatamant, sanatate, familie, activitati social –culturale , activitati sportive si de
agreement, culte, munca, protectie sociala si protectia copilului, formata din 3 membrii
- Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina, apararea ordinii si linistii publice,
respectarea drepturiloe si libertatilor cetatenilor, formata din 3 membrii.
In anul 2012 sediul Primariei com Colonesti a fost renovat si la parterului cladirii s-au amenajat birouri,
dintre care o sala pentru sedintele consiliului local .
- Prin Hotararea Consiliului Local Colonesti nr 12/25.07.2012 s-a aprobat Constituirea Societatii Comerciale
PRESERV VEDITA SRL Colonesti, cu asociat unic Consiliul Local Colonesti, prin reorganizarea serviciului public
de alimentare cu apa, canalizare, paza si ordine publica si a alotor activitati de gospodarire comunala care
functioneaza in subordinea Consiliului Local Colonesti , iar consiliul de administratie al acestei societati este
format din trei persoane : Mitran Elena – Administrator,Turcin Stelian si Dragomir Constantin –membrii.
- Prin Hotararea nr 46/17.08.2007, Consiliul Local Colonesti a hotarat aderarea comunei Colonesti la
Asociatia Comunelor din Romania
Nu am participat la actiuni de infratire a localitatii noastre si alte zone din tara sau strainatate.
Bugetul initial al Consiliului Local Colonesti in anul 2010 , a fost aprobat prin HCL nr 14/22.03.2010, in
valoare de 1346 mii lei a fost rectificat de 6 ori ajungand la voaloarea de 2343 mii lei, din care veniturile
proprii incasate au fost de 293 mii lei
Bugetul initial al Consiliului Local Colonesti in anul 2011 a fost aprobat prin HCL nr 10/24.02.2011, in
valoare de 1408 mii lei , fiind rectificat de 8 ori , ajungand la finele anului la valoarea de 4065 mii lei, iar
veniturile proprii incasate au fost in suma de 248 mii lei.
Bugetul initial al Consiliului Local Colonesti pe anul 2012 a fost aprobat prin HCL nr 10/20.03.2012, avand o
valoare de 3672 mii lei,fiind rectificat de 10 ori, ajungand la finele anului la valoarea de 9497 mii lei , din care
venituri proprii incasate in suma de 289 mii lei
In ultimii 3 ani am primit sume pentru rectificarea bugetului local pentru ca pe raza localitatii s-au derulat
investitii : lucrari de alimentare cu apa potabila a satelor Colonesti, Barasti, Batareni, Navargeni, Maruntei si
-

Guiesti, Asfaltare DC 7 Chelbesti, Asfaltare DC 68 Cirstani- Lunca Mircesti , acestea fiind finalizate in anul
2012 si realizate prin HG 577/1997, precum si pentru investitia “ Introducere canalizare in comuna
Colonesti, jud Olt “ investitie realizata in proportie de 70 %, dar lucrarile fiind achitate catre constructor doar
in procent de 50%, si aceasta realizata tot prin HG 577/1997.
POLITICI DE DEZVOLTARE
Comuna Colonesti , judetul Olt, are intocmita :
- ”STRATEGIA DE DEZVOLTARE
LOCALA 2010-2013” si
- Strategia Locala privind accelerarea dezvoltarii serviciilor
comunitare de utilitati publice “
Prin Contractul 4142/05.12.2012 incheiat intre Primaria comunei Colonesti si SC Locativ Consult SRL , cu
sediul in Bucuresti s-a stabilit elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pe perioada 2014-2012.
Incepand cu anul 2004 in localitatea Colonesti, jud Olt, s-au realizat o serie de proiecte pentru dezvoltarea
infrastructurii localitatii , asigurarea a conditiilor decente de trai al cetatenilor precum si pentru dezvoltarea
procesului de invatamnt .
PROIECTE:
1.” Alimentare cu apa potabila a satelor Cirstani si Vlaici “, investitia ce cuprinde o retea de distributie
apa potabila in satele Cirstani si Vlaici pe o lungime de 8780 m.l. , o statie de pompare Broster si inmagazinare ,
statie de clarinarestatie ce este situate in sat Vlaici . Investitia a fost realizata in anul 2004 de catre SC SOLEL
BONEL , conform HG nr 687/1997, cu fonduri Phare , cu contributia Consiliului Judetean Olt si predata
Primariei com Colonesti cu proces verbal de receptie finala nr 1614/RI/22.08.2006
2”Alimentare cu apa potabila a comunei Colonesti, judetul Olt”
Prin acest proiect s-a realizat alimentarea cu apa potabila a satelor Colonesti, Chelbesti ,Barasti, Navargeni,
Batareni, Maruntei ,Guiesti, si cuprinde retea de distributie a apei in lungime de 19794m.l. o statie de
captare, inmagazinare si pompare a apei, tip Broster situata in sat Guiesti.
Lucrarile la aceasta investitie au fost realizare de catre SC General Trust Arges,in baza Contractului de
lucrari nr 2297/17.12.2007 in valoare totala de 2 200 556 lei prin HG 577/1997 si a fost receptionata in
anul 2012
3. “Asfaltare DC 7 , Km 0+000-5+300 Chelbesti, com Colonesti,jud Olt “ investitie pentru care a fost
incheiat Contractul de executie lucrari nr 1842/07.12.2006 cu SC General Trust Arges pentru valoarea de 2
856 202 lei , proiect realizat prin HG 577/1997, lucrarile au fost incepute in anul 2006 si au fost
receptionate in anul 2011.
4. “Asfaltare DC 68 Cirstani (DJ 657B) – Lunca Mircesti , Km 0+000- 2+250 , lucrare executata de catre SC
General Trust Arges in baza Contractului de executie lucrari nr 996/07.06.2007, in valoare de 898 085 lei ,
sumele find primate in baza programului instituit prin HG 577/1997
5. “Poduri , podete,punti, pietonale , com Colonesti, judetul Olt”investitie realizata in baza programului
instituit conform OG 7/ 2006, prin contractul de lucrari in suma de 3 419 000 de catre
SC Olt Drum SA
Slatina , si consta in construirea unui pod in satul Navargeni care leaga satul Barasti cu satele Batareni si
Navargeni si a doua punti pietonale una in sat Colonesti si cealalta in sat Guiesti , asigurand accesul
cetatenilor din cele doua sate catre terenurile proprietate personala din extravilanul localitatii.

6. “ Punte pietonala peste paraul Vedita ,sat Barasti com Colonesti , jud Olt “, lucrare realizata in baza
contractului de executie lucrari nr 806/29.04.2008, incheiat cu SC Marconf SRL Piatra Olt, in valoare de 1
410 262 lei, si a constat in executarea unei punti pietonale in satul Barasti pentru asigurarea accesului
cetatenilor din satele barasti si Colonesti la terenurile lor proprietate personala .
Alocarea sumelor pentru plata acestei investitii s-a facut prin HG nr 136/2010 de la Guvernul Romaniei .
7 “ Introducere canalizare in comuna Colonesti, jud Olt “ investitie realizata in baza programului
instituit prin HG 577/1997, cuprinde retea de canalizare -28 km si 7 statii de epurare amplasate in satele
Cirstani, Chelbesti, Vlaici, Colonesti, Batareni, Maruntei si Guiesti , putand sa beneficieze toti cetatenii din
toate cele 9 sate ale comunei .
Contractul de executie lucrari este incheiat cu SC Grup Primacons SRL , cu nr 1437/28.07.2008 avand o
valoare de 8 459 809 lei fara TVA , iar pana in prezent s-a realizat in procent de70%
8. “ Reabilitare Scoala Generala sat Colonesti: montat timplarie aluminiu, reparatii, reparat grup
sanitar “, lucrare realizata de catre SC Graminer SRL Slatina in anul 2006 in valoare de 150 125 lei , bani ce
au fost repartizati de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Inspectoratul Scolar Judetean Olt
Primariei com Colonesti .
9. “ Construire Centru de Documentare si Informare”, este un centru amenajat in anul 2007 de SC
Rod Instal Srl Scornicesti in incinta Scolii Generale cu clasele I-VIII Colonesti prin proiect bilateral “
Educatie pentru informatie in mediul rural defavorizat “ incheiat intre Ministerului Educatiei si Cercetarii si
serviciul Cultural de pe langa Ambasada Frantei in Romania inca din anul 2000, astfel s-a alocat prin
Inspectoratul Scolar suma de 40 000 lei pentru echipare si dotare centru , iar Consiliul Local Colonesti a
alocat suma de 10 000 lei cheltuieli materiale necesare amenajarii.
10.” Reabilitare GPN Vlaici com Colonesti, jud Olt “ – lucrarile au fost efectuate in anul 2007 de catre Sc
Best Oil Sorama SRL Pitesti si valoarea contractului a fost de 77 310 lei fara TVA
11. “Reabilitare GPN Colonesti com Colonesti, jud Olt ”, lucrari in valoare de 200 000 lei , efectuate de
catre SC Best Oil Sorama SRL in anul 2007 , din bani alocati de Ministerul Educatiei si Cercetarii prin
Inspectoratele Scolare pentru reabilitarea unitatilor de invatamant
PROTECTIA MEDIULUI
DESEURI
Colectarea deseurilor menajere de pe raza localitatii noastre se face prin serviciul Public de salubritate al
orasului Scornicesti prin SC SORTIS SRL , unde Primaria comunei Colonesti este parte integranta din Proiectul
:” Sistem de colectare selective a deseurilor “ avand amenajate 25 puncte de colectare selective , repartizate pe
9 sate , fiecare punct dotat cu cate 3 containere metalice, platforma betonata si imprejmuita cu plasa metalica .
- prin Hotararea nr 21/19.06.2009 Consiliul Local Colonesti, judetul Olt, a aprobat asocierea sa cu Consiliul
Local Scornicesti, Potcoava, Tatulesti si Optasi-Magura pentru infiintarea Asociatiei SORTIS Scornicesti ,

pentru implementarea Proiectului “ Sistem de Colectare Selectiva a deseurilor “ , iar prin HCL nr 23/29.04.2011
, hotaraste infiintarea societate comerciala din Asociatia Sortis in SC SALUBRIZARE –SORTIS COM SRL ,
societate prin care se realizeaza colectarea deseurilor menajere de pe raza localitatii noastre.
- Prin hotararea nr 43/27.12.2012 Consiliul Local Colonesti a stabilit pentru anul 2013 masuri in domeniul
salubrizarii pe raza localitatii , precum si taxele percepute persoanelor fizice si juridice pentru salubrizare .
- Prin Hotararea nr 8/28.03.2008 CL Colonesti a aprobat asocierea Consiliului Local Colonesti cu Consiliul
Judetean Olt si cu Consiliile Locale ale municipiului Oraselor si comunelor din judetul Olt pentru promovarea
proiectului “ Sistem de management integrat al deseurilor solide in jud Olt “ , proiect finantat din Fondul
European de Dezvoltare Regional , iar pentru gestionarea unitara a deseurilor la nivel de judet s-a aprobat prin
HCL nr 23/28.11.2008 asocierea comunei Colonesti, jud Olt cu judetul Olt, si cu toate localitatile din judetul Olt
pentru infiintarea Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “OLT_ ECO “ , in curs de implementare la Consiliul
Judetean Olt.
- Prin Hotararea nr 13/28.03.2008 Consiliul Local Colonesti , jud Olt a aprobat asocierea Consiliului Local
Colonesti cu Consiliul Judetean Olt si cu Consiliile Locale ale municipiilor , oraselor si comunelor din judetul
Olt, in scopul infiintarii Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara OLT-TRANSPORT , cu obiect de activitate :
servicii de utilitati publice- transport public de persoane .
- Prin Hotararea nr 42/19.12.2011 Consiliul Local Colonesti, judetul Olt, a hotarat aderarea la GRUPUL DE
ACTIUNE OLT-NORD , pentru lansarea sesiunilor de proiecte pe diferite domenii de activitate , prin care
pana in prezent nu am implementat nici un proiect.
Pentru colectarea selective a deseurilor :hartie, plastic, sticla avem recipiente de colectare – Europubele, 3
montate la scoala si 3 montate la sediul Primariei com Colonesti.
Deseurile colectate astfel sunt predate tot catre SC Salubrizare- Sortis SRL Scornicesti ,cantitatea de astfel de
deseuri reciclate pe anul 2012 a fost de 50 Kg
ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
1. In localitatea Colonesti, judetul Olt, exista sistem centralizat de alimentare cu apa potabila, in toate
satele localitatii, cu doua statii de pompare, una in satul Vlaici si una in satul Guiesti, lungimea totala a
retelei de apa este de 28,5 ml, , iar la retea sunt racordati in prezent un numar de 580 abonati, tariful pe mc
apa platit catre unitatea noastra este de 2,5 lei/mc apa folosita.
2. Pe raza localitatii exista in curs de executie lucrarile la investitia :
” Introducere canalizare in
comuna Colonesti, judetul Olt “ care este realizata prin HG 577/1997, fiind realizata 70%, investitia
cuprinzand retea de canalizare si 7 statii de epurare,preconizam ca lucrarile se vor termina la finele acestui an
.
In ultimii 5 ani nu s-au semnalat cazuri de poluare accidentala a apei.
CALITATEA AERULUI
In com. Colonesti, judetul Olt, sunt surse cu grad redus de poluare, principalele surse de poluare sunt:
poluarea sonora si poluarea chimica.
Ca sursa de poluare sonora consideram :
- traficul auto de pe DN 65
Ca sursa de poluare chimica consideram :
- fumul iesit de la cosurile locuintelor incalzite iarna cu lemne
Pentru anul 2012 , ponderea tipurilor de combustibil utilizati la incalzirea rezidentiala se prezinta astfel :
- cu combustibil solid = 70%
- cu gaze naturale
= 25%
- cu energie electrica =5%.
In ultimii 5 ani nu au fost semnalate cazuri de poluare accidentala a aerului.

CALITATEA SOLULUI
In functie de fertilitatea pe care o au in comuna Colonesti sunt ternuri cu fertilitate buna-Clasa II, in
suprafata de 700 ha, terenuri cu fertilitate mijlocie Clasa III- in suprafata de 2560 ha si terenuri cu fertilitate
slaba- Clasa IV in suprafata de 120 ha. Aceste date se refera la terenurile arabile situate in extravilan.
In anul 2012 datorita faptului ca terenurile au fost preluate de diverse societati , persoane fizice autorizate
in arenda ,sau au fost lucrate individual de posesorii acestora , pe raza localitatii au ramas nelucrate
suprafete foarte mici de teren , aproximativ 100 ha .
In ultimii 5 ani nu au fost semnalate cazuri de poluare accidentala a solului, si nici nu exista terenuri
degradate prin depozitarea necontrolata a deseurilor sau din cauza alunecarilor de teren.

