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                                            M I N U T A 
        SEDINTEI  ORDINARE  A  CONSILIULUI  JUDETEAN  
                            OLT  DIN  DATA  DE  28.08.2003 
  
  
  
            În sedinta ordinara din data de 28.08.2003 au fost prezentate 
un numar de 8 Proiecte de Hotarâri cu privire la: încetare si validare 
mandat de consilieri judeteni, rectificarea bugetului propriu al 
Consiliului Judetean Olt pe anul 2003, modificarea repartizarii pe 
unitati administrativ–teritoriale a sumelor alocate de Consiliului 
Judetean Olt pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003, 
contractarea unui împrumut intern de catre Consiliul Judetean, 
aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a aparatului 
propriu al Consiliului Judetean Olt, aprobarea Regulamentului 
referitor la acordarea Titlului de cetatean de onoare al judetului Olt, 
aprobarea realizarii Agendei Consiliului Judetean Olt pe anul 2000 –
2004. 
           Au mai fost prezentate, în conformitate cu prevederile actelor 
normative în vigoare, rapoarte cu privire la modul de solutionare a 
petitiilor pe semestrul I 2003, activitatea desfasurata de Comisia 
pentru Protectia Copilului pe trim. II 2003, activitatea desfasurata de 
Directia de Asistenta Sociala Olt de la înfiintare pâna la data de 
31.07.2003, precum si o informare cu privire la activitatea 
desfasurata de Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica asupra 
nivelului de asigurare a securitatii si sigurantei civice a comunitatii pe 
trim. II 2003. 
            În cadrul aceleiasi sedinte au fost completate Comisia de 
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validare a Consiliului Judetean  si unele Comisii de specialitate ale 
Consiliului Judetean  cu consilieri judeteni al caror mandat a fost 
validat în cadrul sedintei respective.    
            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,
cetateni si reprezentantii mass- media locala. 
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