
 
 

CONSILIUL  JUDETEAN  OLT 
APARATUL PERMANENT DE LUCRU 
Nr………./………….2003  
  
  
  
  
  
                                            M I N U T A 
        SEDINTEI  ORDINARE  A  CONSILIULUI  JUDETEAN  
                            OLT  DIN  DATA  DE  25.09.2003 
  
  
  
            În sedinta extraordinara din data de 25.09.2003 au 
fost prezentate un numar de 8 Proiecte de Hotarâri cu 
privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului 
Judetean Olt pe anul 2003, repartizarea pe unitati 
administrativ–teritoriale a influentelor  la sumele defalcate 
din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2003, 
modificarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a 
sumelor alocate de Consiliului Judetean Olt pe anul 2003, 
aprobarea Planului de scolarizare pe anul 2003 - 2004 al 
Sectiei de arte din cadrul  Centrului Cultural ,, OLTUL “, 
stabilire competenta pentru numirea si eliberarea din functie 
a sefilor de centre de plasament din cadrul Directiei 
Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Olt, 
înlocuirea unui membru în Comisia pentru Protectia 
copilului, aprobarea Strategiei de interes judetean în 
domeniul asistentei sociale pentru persoane cu handicap în 
perioada 2003-2006 si împuternicire Presedinte al 
Consiliului Judetean Olt pentru aprobarea folosirii salii de 
conferinte a Consiliului Judetean Olt.  
           Au mai fost prezentate Informari cu privire la 
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activitatea desfasurata de Asociatia ,, Centrul Universitar 
Slatina ” si la folosirea salii de sedinta a Consiliului 
Judetean Olt pentru Reuniunea Consiliului Organizatiei 
Judetene Olt a Partidului Social Democrat.    
            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 publica, 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. 
  
                             Marin  IONICA, 
                              PRESEDINTE 

                                                               
  
                                                            SECRETAR 
GENERAL 

                                                                 AL JUDETULUI, 
                                                                   Marin DOBRE 

  
                                                                       CONSILIER 
JURIDIC, 
                                                                          Maria-Jeni  IANCU 
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