
 
 

 

 

 

 

 

 

                                
SEDINTEI  ORDINARE  A  CONSILIULUI  JUDETEAN 

                            OLT  din  data  de  23.09.2004 
  
 
            În sedinta  din data de 23.09.2004 au fost aprobate un numar de 9 
Proiecte de Hotarâri cu privire la:  repartizarea pe unitati administrativ – 
teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe 
anul 2004,  modificarea repartizarii pe unitati administrativ – teritoriale a 
sumelor alocate de Consiliul  Judetean Olt  pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2004, aprobarea organigramei, numarului de personal, 
statului de functii, Planului de scolarizare pentru anul 2004 – 2005 si a 
Regulamentului de organizare si functionare pentru Scoala populara de 
arte si meserii,  aprobarea organigramei, numarului de personal si statului 
de functii pentru Corpul Gardienilor  Publici,  transformare post la 
Directia de Asistenta Sociala, darea în folosinta gratuita pe termen limitat 
a unui imobil situat în orasul Corabia, judetul Olt, Jandarmeriei Române - 
U.M. 0746 Slatina, trecerea unor constructii aflate în administrarea 
Directiei Generale pentru Protectia  Plantelor din domeniul public al 
judetului în domeniul privat al judetului în vederea scoaterii din functiune 
si a demolarii acestora, concesionarea unor spatii cu destinatie de cabinete 
medicale. 
În cadrul sedintei a mai fost aprobat  Proiectul de Hotarâre cu privire la 
aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii 
regulate în trafic judetean si interjudetean limitrof pentru perioada 2005 – 
2007. 
             În conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, a mai 
fost prezentat un Raport cu privire la înlocuirea unui membru al 
Consiliului de Administratie al Ansamblului Profesionist pentru 
Promovarea Culturii Traditionale “ OLTUL “.      
             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  în unanimitate, exceptie facând Proiectul de 



Hotarâre cu privire la concesionarea unor spatii cu destinatie de cabinete 
medicale, care a fost  aprobat cu o abtinere, a domnului consilier 
Mateescu Tiberiu .   
            Sedinta a fost publica, la lucrarile sale participând directorii din 
cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt, din institutiile si 
serviciile de sub autoritatea Consiliului Judetean  si reprezentantii mass- 
media locala. 
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