
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M I N U T A 
Sedintei extraordinare a CONSILIULUI JUDETEAN OLT 

din data de 09 decembrie 2004. 
 

 
Sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Olt a fost convocata în 

temeiul art.106 alin (2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

La lucrarile sedintei au participat un numar de 29 consilieri judeteni. 
Au absentat 4 consilieri judeteni, respectiv domnii: Pavel Belinski, 

Dumitru Niculescu, Ioan Ciugulea si Ion Toma. 
Pe ordinea de zi au fost înscrise 3 proiecte de hotarari. 

1. Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului propriu al 
Consiliului Judetean Olt pe anul 2004. 
Domnul Presedinte a propus suplimentarea cu suma de 150.000 mii lei 

pentru Consiliul Local Colonesti prin diminuarea sumelor alocate de 
Consiliul Judetean Olt pentru echilibrarea bugetelor locale de la bugetul 
propriu al Consiliului Judetean Olt. 

În mod corespunzator se diminueaza cheltuielile cu aceeasi sumã de la 
cap. 88.02 ,, Dobânzi".  

Domnul Presedinte a mai propus aprobare sumei de 200.000 mii lei 
pentru finantarea  de catre Consiliul Judetean Olt  a actiunilor prilejuite de 
sarbatorirea Craciunului. 

Proiectul de hotarare cu completarile efectuate a fost aprobat în 
unanimitate. 

2. Proiect de hotarare cu privire la repartizarea si modificarea repartizarii 
pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. din 
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2004, 



pentru finantarea cheltuielilor de personal ale unitatilor de învatamant 
preuniversitar de stat. 
Proiectul de hotarare a fost aprobat în unanimitate. 

3. Proiect de hotarare cu privire la modificarea repartizarii pe unitati 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. în vederea 
finantarii cheltuielilor centrului judetean si centrelor locale de 
consultanta agricola pe anul 2004. 
Proiectul de hotarare a fost aprobat în unanimitate. 
Tot în sedinta a fost fost desemnata domnisoara Ana Venera Stefanescu 

seful serviciului juridic-contecios, ca reprezentant al Consiliului Judetean Olt 
în Comisia judeteana de acreditare a furnizorilor de servicii sociale. 

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

Sedinta a fost publicã, la lucrãrile sale participând directorii din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Judetean, din institutiile si serviciile de sub 
autoritatea acestuia si reprezentantii mass-media localã. 
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