
 

CONSILIUL  JUDETEAN  OLT 
NR………/…………2003  
  
  
  
  
  
                                            M I N U T A 
        SEDINTEI  ORDINARE  A  CONSILIULUI  JUDETEAN  
                            OLT  DIN  DATA  DE  26.06.2003 
  
  
  
            În sedinta ordinara din data de 26.06.2003 au fost 
prezentate un numar de 12  Proiecte de Hotarâri cu privire 
la: rectificarea bugetului propriu, modificarea repartizarii pe 
unitati administrativ–terotoriale a sumelor alocate pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003 si a sumelor 
defalcate din T.V.A în vederea finantarii cheltuielilor 
centrelor judetene si locale de consultanta agricola pe anul 
2003, modificarea unor hotarâri ale Consiliului Judetean Olt 
referitoare la aprobare taxe pe anul 2002 si 2003, aprobarea 
de functii publice, organigrama, numar de personal si stat de 
functii pentru personalul din cadrul Consiliului Judetean Olt 
si a unor institutii de sub autoritatea Consiliului, aprobarea 
unui Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Intermunicipal 
în localitatile Slatina, Priseaca si Valea Mare, aprobarea 
Statutului Judetului Olt, modificarea Programului de 
transport public interjudetean limitrof, premierea unor 
sportivi si acordarea unor diplome aniversare cu prilejul a 35 
de ani de la reînfintarea Consiliului Judetean Olt. 
           Consiliului Judetean Olt i–au mai fost prezentate, în 
conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, 
rapoarte ale consilierilor judeteni si un raport al 
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Presedintelui Consiliului Judetean cu privire la modul de 
îndeplinire a atributiilor proprii si a  Hotarârilor  
Consiliului  Judetean Olt în perioada 1.06.2002 – 
31.05.2003. 
            Cu prilejul analizei si dezbaterilor s-a concluzionat ca 
Proiectele de Hotarâri au fost redactate cu respectarea 
prevederilor legale; supuse la vot, au fost aprobate în 
unanimitate. 
            Sedinta a fost pubica, la lucrarile sale participând 
directorii din cadrul aparatului propriu al Consiliului 
Judetean Olt, din institutiile si serviciile de sub autoritatea 
Consiliului Judetean, conducatori ai unor servicii publice 
descentralizate, cum sunt: Inspectoratul Teritorial de Munca 
si Inspectoratul Judetean de Politie, cetateni si reprezentantii 
mass- media locala. 
  
  
  
                             Marin  IONICA, 
                              PRESEDINTE 

  
  
  
  
                                                               
  
                                                            SECRETAR 
GENERAL 

                                                                 AL JUDETULUI, 
                                                                   Marin DOBRE 
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                                                                     CONSILIER JURIDIC, 
                                                                       Maria-Jeni  IANCU 
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