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                                            M I N U T A 

        SEDINTEI  ORDINARE  A  CONSILIULUI  
JUDETEAN  
                            OLT  DIN  DATA  DE  18.XII.2003 
  

  

  

            În sedinta ordinara din data de 18.XII.2003 au 
fost prezentate un numar de 9 Proiecte de Hotarâri cu 
privire la: aprobarea bugetului propriu al Consiliului 
Judetean Olt pe anul 2004, repartizarea pe unitati 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat si a sumelor alocate  de 
Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2004,  modificarea repartizarii pe unitati 
administrativ-teritoriale a sumelor alocate de Consiliul 
Judetean Olt pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2003, rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judetean Olt pe anul 2003, aprobare organigrama si 
numar de personal pentru Directia Generala pentru 
Protectia Drepturilor Copilului si Centrele de 
plasament „Prichindel”, „Floare de Colt”, „Sfânta 
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Elisabeta”, Casa de tip familial „Luminita” si a 
Regulamentului de Organizare si Functionare pentru 
Directia pentru Protectia Drepturilor Copilului Olt, 
aprobare organigrama, numar de personal, stat de 
functii si Regulament de Organizare si Functionare 
pentru Corpul Gardienilor Publici, transmiterea unui 
teren din domeniul public al judetului Olt în domeniul 
public al comunei Potcoava, judetul Olt, înlocuirea 
unui membru al Comisiei pentru protectia copilului, 
aprobarea principalelor manifestari cultural-educative 
ce vor fi organizate de unitatile de cultura din judetul 
Olt în anul 2004. 

            În cadrul sedintei Consiliului Judetean  au mai 
fost propuse spre aprobare repartizarea sumelor alocate 
din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului pe anul 2003, a sumelor defalcate din 
impozitul pe venit pentru protectia sociala privind 
asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru încalzirea 
locuintei si sustinerea sistemului de protectie a 
persoanelor cu handicap, modificarea repartizarii pe 
unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din 
T.V.A. pentru subventionarea energiei termice livrate 
populatiei pe anul 2003, alocarea unei sume din 
bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt pentru 
acordarea de daruri cu ocazia sarbatorilor de iarna, 
aprobarea Planului Strategic al Inspectoratului de 
Politie Judetean pe anul 2004.  
             În conformitate cu prevederile actelor 
normative în vigoare, a mai fost prezentat un raport 
privind activitatea desfasurata în anul 2003 de catre 
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domnul Ioan Nedelea – vicepresedinte al Consiliului 
Judetean Olt.   
             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 aparatului propriu al 
Consiliului Judetean Olt, din institutiile si serviciile 
de sub autoritatea Consiliului Judetean, cetateni si 
reprezentantii mass- media locala. 
  
  
                             Marin  IONICA, 
                              PRESEDINTE 

  
  
  
  
  
                                                            SECRETAR 
GENERAL 

                                                                 AL JUDETULUI, 
                                                                   Marin DOBRE 

  
  
  
  
                                                                       CONSILIER 
JURIDIC, 
                                                                          Maria-Jeni  IANCU 
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