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        sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Olt 
    din data de 28 octombrie 2004. 
 
 

In temeiul art. 106 alin.(2) din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001, Consiliul Judetean Olt a fost convocat în sedinta extraordinara în data 
de 28 octombrie  2004. 

La sedinta au participat un nr. de 33 de consilieri judeteni.  
În aceasta sedinta au fost adoptate  cinci Hotarâri, dupa cum urmeaza : 
 

1.  Hotarâre  cu  privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judetean Olt pe anul 2004 – adoptata  cu unanimitate de voturi. 
 

          2. Hotarâre cu  privire la modificarea repartizarii pe unitati 
administrativ-teritoriale a sumelor alocate de Consiliul Judetean  pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2004 - adoptata cu un numar de 23 voturi 
« pentru » si 10 voturi « contra » cele ale domnilor consilieri judeteni : Bobes 
Marin, Mitu Eugen, Nita Mihai, Niculescu Dumitru, Popescu Octavian, Mateescu 
Tiberiu-Florian, Dumitrescu Florian, Kovacs Carol-Emil, Ciugulea Ion si Stirbu 
Gigel. Consilierii judeteni care au votat împotriva au motivat votul negativ prin 
faptul ca repartizarea sumelor s-a facut discriminatoriu, pe criterii politice între 
localitatile judetului. 
  Domnul Presedinte precizeaza  ca repartizarea sumelor nu s-a facut pe 
criterii politice. Aceste sume sunt repartizate numai pentru echilibrarea bugetelor 
locale la unele unitati administrative-teritoriale în principal pentru efectuarea 
platilor conform Legii nr. 416/2001. 
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 3. Hotarâre cu privire la repartizarea sumelor defalcate din T.V.A. pe 
unitati administrativ-teritoriale pentru asigurarea cheltuielilor de personal al 
unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat – adoptata cu 32 voturi « pentru si 
o « abtinere » cea a domnului Popescu Octavian. 
 

 4.  Hotarâre cu privire  la trecerea unei constructii din domeniul public 
în domeniul privat al judetului Olt, aflata în administrarea Directiei Generale 
pentru Protectia Drepturilor Copilului Olt si în folosinta Centrului de Plasament 
„Zorile” în vederea scoaterii din functiune si a demolarii acesteia – adoptata cu 
unanimitate de voturi. 
 

         5.  Hotarâre cu privire la aprobarea Programului de transport rutier de 
persoane prin servicii regulate în trafic interjudetean limitrof pentru perioada 
2005 – 2007 – adoptata cu unanimitate de voturi. 
 

 Proiectele de hotarâri au fost analizate în comisiile de specialitate ale 
Consiliului Judetean Olt, concluzionându-se ca au fost întocmite cu respectarea 
prevederilor legale. 

Sedinta a fost publica, la lucrarile sale participand directorii din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Judetean, din institutiile si serviciile de sub 
autoritatea acestuia si reprezentantii mass-media locala. 

 
 
                                  
      Jenel COPILAU. 
 
 
                                                                                    SECRETARUL GENERAL 
                     AL JUDETULUI,        
                                                                                                                          Marin DOBRE. 
 
 
 
 
          REFERENT AS., 
          Trusca Elena. 
                                                                                
                              
                                                           
 
 


