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CONSILIUL JUDETEAN OLT
APARATUL PERMANENT DE LUCRU
NR………/………..2003
MINUTA
SEDINTEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI JUDETEAN
OLT
DIN DATA DE 4.XII.2003
În sedinta extraordinara din data de 4.XII.2003 au fost prezentate un
numar de 9 Proiecte de Hotarâri cu privire la: rectificarea bugetului propriu
al Consiliului Judetean Olt pe anul 2003, repartizarea pe unitati administrativ
– teritoriale a influentelor la sumele defalcate din TVA pentru subventionarea
energiei termice livrate populatiei si pentru finantarea institutiilor de
învatamânt preuniversitar de stat pe anul 2003, modificarea repartizarii pe
unitati administrativ – teritoriale a sumelor alocate de Consiliul Judetean Olt
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, modificarea repartizarii pe
unitati administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din TVA în vederea
finantarii cheltuielilor centrelor locale si judetene de consultanta agricola,
aprobarea cotizatiei Consiliului Judetean Olt la Uniunea Nationala a
Consiliilor Judetene din România pe anul 2003, aprobarea cotizatiei
Consiliului Judetean Olt la Adunarea Regiunilor Europei ( A.R.E.) pe
anul 2003, aprobarea contributiei proprii la proiectul ,,Reteaua centrelor
de reabilitare si consiliere sociala, oportunitati pentru toti” finantat prin
programul PHARE 2001 – Schema de investitii în servicii sociale, aprobarea
contributiei proprii la proiectul ,,Centre de reabilitare si recuperare sociala a
copiilor cu handicap“ finantat prin programul PHARE 2001 – Schema de
investitii în servicii sociale, finantarea actiunilor organizate de Consiliul
Judetean Olt cu ocazia sarbatorilor de iarna.
Cu prilejul analizei si dezbaterilor s-a concluzionat ca Proiectele de
Hotarâri au fost redactate cu respectarea prevederilor legale. Supuse la vot,
acestea au fost aprobate în unanimitate.
Sedinta a fost publica, la lucrarile sale participând directorii din cadrul
Consiliului Judetean Olt, din institutiile si serviciile de sub autoritatea
Consiliului Judetean Olt, cetateni si reprezentantii mass – media locala.
Marin IONICA,
PRESEDINTE
SECRETAR GENERAL
AL JUDETULUI,
Marin DOBRE
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CONSILIER JURIDIC,
Maria – Jeni IANCU

