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  In temeiul art. 106 alin. (1) din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile 
si completarile ulterioare,  se convoaca  CONSILIUL 
JUDETEAN  OLT   în sedinta ordinara în data de 23  
SEPTEMBRIE  2004, orele 10,00. 
  Lucrarile sedintei se desfasoara în sala de sedinte a 
Consiliului Judetean din municipiul Slatina,  judetul Olt. 
 
 
 
 
 

1. Proiect de hotarâre  cu  privire la rectificarea 
bugetului propriu al Consiliului Judetean Olt pe anul 2004. 
 

 Initiator:  domnul  Jenel Copilau – Presedintele Consiliului Judetean 
 Prezinta:  domnul  Ion   Toma     - consilier judetean 
 

       2.  Proiect de hotarâre cu  privire la repartizarea  
pe unitati administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2004. 
 

 Initiator:  domnul  Jenel Copilau – Presedintele Consiliului Judetean 
 Prezinta:  domnul  Ion  Toma      – consilier judetean 
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 3. Proiect de hotarâre cu privire la           
modificarea repartizarii pe unitati administrativ – teritoriale 
a sumelor alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2004. 
 

 Initiator: domnul  Jenel Copilau  - Presedintele Consiliului Judetean 
 Prezinta:  domnul  Ion   Toma     – consilier judetean.  
 
 4. Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea 
organigramei, numarului de personal, statului de functii, 
Planului de scolarizare pentru anul scolar 2004-2005 si a 
Regulamentului de organizare si functionare  pentru Scoala 
populara de arte si meserii. 
 

Initiator: domnul  Jenel Copilau    - Presedintele Consiliului Judetean 
 Prezinta: doamna Tatiana Munteanu – consilier judetean 
 

5. Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea 
organigramei, numarului de personal si statului de functii 
pentru Corpul Gardienilor Publici. 

 
Initiator: domnul  Jenel Copilau    - Presedintele Consiliului Judetean 
Prezinta: domnul Jan Nastase        - consilier judetean 
 
6. Proiect de hotarâre cu privire la  transformare 

post la Directia Judeteana de Asistenta Sociala. 
 
Initiator: domnul  Jenel Copilau    - Presedintele Consiliului Judetean 
Prezinta: domnul Renica Diaconescu – consilier judetean 
 
7. Proiect de hotarâre cu privire la darea în 

folosinta gratuita pe termen limitat a unui imobil situat în 
orasul Corabia, judetul Olt, Jandarmeriei Române, U.M. 
0746 Slatina. 
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        Initiator: domnul  Jenel Copilau  - Presedintele Consiliului Judetean 
        Prezinta:  domnul  Ion   Toma     – consilier judetean. 
 

8. Proiect de hotarâre  cu privire la trecerea unor 
constructii aflate în administrarea Directiei Generale pentru 
Protectia Plantelor din domeniul public la judetului în 
domeniul privat al judetului în vederea scoaterii din 
functiune si a demolarii acestora. 
 

Initiator: domnul  Jenel Copilau  - Presedintele Consiliului Judetean 
Prezinta: domnul Pavel Belinski – consilier judetean 

 
9. Proiect de hotarâre  cu privire la 

concesionarea unor spatii cu destinatie de cabinete 
medicale. 
 
          Initiator: domnul  Jenel Copilau  - Presedintele Consiliului Judetean 

 Prezinta:  domnul  Ion   Toma     – consilier judetean. 
 

10.   Înlocuirea  unui membru al Consiliului de 
Administratie al ansamblului Profesionist pentru 
Promovarea  Culturii Traditionale “ OLTUL”. 
 

11.   Propuneri, întrebari, interpelari. 
 
 

 
 
                   JENEL  COPILAU 

 
   


