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CONSILIUL JUDETEAN OLT

MINUTA
SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDETEAN OLT DIN DATA
DE 8.04.2004

În sedinta ordinara din data de 8.04.2004 au fost prezentate un numar
de 21 Proiecte de Hotarâri cu privire la: încetare mandat de consilieri
judeteni, validare mandat de consilieri judeteni, rectificarea bugetului propriu
al Consiliului Judetean pe anul 2004, modificarea repartizarii pe unitati
administrativ – teritoriale a sumelor alocate de Consiliul Judetean pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2004, trecerea din domeniul public al
judetului si din administrarea Consiliului Judetean, în domeniul public al
unor localitati si în administrarea consiliilor locale respective, dare în
administrare a unui imobil Jandarmeriei Române – UM 0746 Slatina, dare în
folosinta gratuita pe termen limitat a unor imobile apartinând domeniului
public al judetului, Fundatiei „ BUNA VESTIRE „ , modificarea si
completarea art.1 din Hotarârea Consiliului Judetean nr. 26/2003,
referitoare la dare în folosinta gratuita unor unitati sanitare, a imobilelor în
care acestea îsi desfasoara activitatea, modificarea si completarea Hotarârilor
Consiliului Judetean nr. 38/2003 si, respectiv 48/2002, referitoare la tarifele
de utilizare a suprafetelor din zona drumurilor de interes judetean, modificarea
si completarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului
propriu al Consiliului Judetean Olt, aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare a Muzeului Judetean, aprobarea Regulamentului
de organizare si functionare a Bibliotecii Judetene „ ION MINULESCU „ ,
eliberare si numire Presedinte al Comisiei de expertiza medicala a
persoanelor cu handicap pentru adulti, modificarea unor elemente
caracteristice ale modelului insignei pentru Titlul de „ Cetatean de Onoare al
judetului „ si respectiv al insignei de Consilier Judetean, unele masuri
pentru editarea si difuzarea Monitorului Oficial al Judetului, actualizarea
componentei Secretariatului tehnic al Comisiei Judetene Antisaracie si
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Promovarea Incluziunii Sociale, înlocuirea reprezentantului Prefectului în
Comisia pentru Protectia Drepturilor Copilului, transformare post în statul
de functii al Directiei Generale pentru Protectia Plantelor, aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. OLT DRUM S.A., trecerea unor
imobile din domeniul privat al judetului Olt si darea în folosinta gratuita pe
termen limitat Asociatiei Române Antidrog, Antiterorism Olt, aprobare
organigrama si numar de personal la Directia Generala pentru Protectia
Drepturilor Copilului Olt.
În cadrul sedintei a fost prezentat si raportul cu privire la gestionarea
bunurilor apartinând domeniului public si privat al judetului si administrate de
catre Consiliul 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.
Sedinta a fost publica, la lucrarile sale participând directorii din
cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean, din institutiile si serviciile
de sub autoritatea acestuia , membrii Comisiei de cenzori de la S.C. OLT
DRUM S.A., Presedintele Asociatiei Române Antidrog, Antiterorism Olt,
cetateni si reprezentantii mass- media locala.
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