
  

CONSILIUL JUDETEAN OLT 
  

                                                   MINUTA 

          SEDINTEI  ORDINARE A CONSILIULUI JUDETEAN OLT     
                                             DIN DATA DE 19.02.2004 
  

  

              În sedinta ordinara din data 19.02.2004 au fost prezentate un 
numar de 24 Proiecte de Hotarâri cu privire la: aprobare 
organigrama, numar de personal, stat de funtii, pondere pe clase si 
grade profesionale pentru persoanale din cadrul Consiliului Judetean 
Olt, aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii, 
Regulament de organizare si functionare, pondere pe clase si grade 
profesionale pentru personalul Directiei generale pentru Protectia 
Plantelor, aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii, 
Regulament de organizare si functionare si actualizarea componentei 
Colegiului Director al Directiei Judetene de Asistenta Sociala, 
aprobare organigrama, numar de personal, stat de functii pentru 
Muzeul Judetean Olt, aprobare organigrama, numar de personal si 
stat de functii pentru Biblioteca Judeteana “ ION MINULESCU ”, 
înfiintarea, organizarea si functionarea Scolii Populare de Arte si 
Meserii Olt, înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului 
Cultural Judetean Olt, înfiintarea, organizarea si functionarea 
Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii 
Traditionale, înfiintarea, organizarea si functionarea Ansamblului 
Profesionist pentru Promovarea Culturii Traditionale “ OLTUL “, 
aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar al Consiliului 
Judetean Olt pe anul 2003, rectificarea bugetului propriu al 
Consiliului judetean Olt pe anul 2004, repartizarea sumelor din 
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Olt pe 
anul 2004, stabilirea si aprobarea costului anual pentru copiii aflati în 
dificultate, pentru copiii cu handicap si persoanele majore care 
beneficiaza de protectie în conditiile art.19 din O.U.G. nr.26/1997, 
republicata, aprobare bareme pentru copiii si tinerii ocrotiti de catre 
Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Olt, mamele 
protejate în centrele maternale, precum si copiii încredintati sau dati 
în plasament la asistentii maternali profesionisti, aprobare taxe 
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pentru pentru anul 2004, stabilirea tarifului de baza lunar pe metru 
patrat la chiriile pentru spatiile din fondul locativ cu alta destinatie 
decât cea de locuinte, utilizate pentru serviciile externalizate, pentru 
anul 2004, aprobare închiriere spatii, transmitere spatiu, proprietate 
publica a judetului Olt, din administrarea  Directia Generala pentru 
Protectia Drepturilor Copilului în administrarea Centrului Cultural 
Judetean Olt si Centrului Judetean pentru Conservarea si 
Promovarea Culturii Traditionale, darea în folosinta gratuita a unor 
spatii din domeniul public judetean, Centrului Judetean Olt de 
Aparatura Medicala, constituirea Comisiei de preluare a arhivelor ce 
cuprind studiile si documentatiile aflate în patrimoniul unitatilor de 
proiectare judetene, constituirea juriului pentru analiza candidaturilor 
pentru titlul de Cetatean de Onoare al judetului Olt, aprobarea 
modelului diplomei si insignei pentru titlul de Cetatean de Onoare al 
judetului Olt, numire reprezentanti ai Consiliului Judetean în 
Consiliile de Administratie ale spitalelor publice judetene, aderarea 
Judetului Olt la Asociatia localitatilor si zonelor istorice si de arta 
din România si instituirea si acordarea insignei de consilier judetean. 
             Au mai fost prezentate Rapoarte ale Comisiei pentru 
Protectia Drepturilor Copilului pe trim. IV 2003, Casei de Asigurari 
de Sanatate Olt pentru perioada 1.01.- 30.11.2003, privind activitatea 
desfasurata de Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica asupra 
nivelului de asigurare a securitatii si sigurantei civice a comunitatii 
pe perioada 01.07. – 31.12.2003, privind activitatea desfasurata în 
anul 2003 de catre Directia Generala pentru Protectia Drepturilor 
Copilului Olt, activitatea desfasurata în anul 2003 de catre Directia 
Generala pentru Protectia Plantelor Olt, activitatea desfasurata în 
anul 2003 de catre Directia Judeteana de Asistenta Sociala Olt, 
activitatea desfasurata în anul 2003 de catre Muzeul Judetean Olt, 
activitatea desfasurata în anul 2003 de catre Biblioteca Judeteana 
“ION MINULESCU“, activitatea desfasurata în anul 2003 de catre 
Centrul Cultural “OLTUL“, activitatea desfasurata în anul 2003 de 
catre Corpul Gardienilor Publici Olt, precum si Informari cu privire 
la: modul de rezolvare a petitiilor pe semestrul II 2003, activitatile 
desfasurate si rezultatele obtinute de Inspectoratul de Politie 
Judetean Olt în anul 2003. 

             Cu prilejul analizei si dezbaterilor s-a concluzionat ca 
Proiectele de Hotarâri au fost redactate cu respectarea prevederilor 
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legale. Supuse la vot, acestea au fost aprobate. 
             Sedinta a fost publica, la lucrarile sale participând directorii 
din aparatul propriu al Consiliului Judetean Olt, din institutiile si 
serviciile de sub autoritatea Consiliului Judetean Olt, Seful 
Inspectoratului Judetean de Politie, Directorul General al Casei de 
Asigurari de Sanatate Olt,  cetateni si reprezentantii mass – media 
locala. 

  

  

                                     Marin   IONICA, 

                                  PRESEDINTE 

  

  

                                                                        SECRETAR 
GENERAL 

                                                                                 AL 
JUDETULUI, 
                                                                                   Marin  DOBRE 

  

  

                                                          CONSILIER JURIDIC, 
                                                 Responsabil pentru relatia cu societatea civila 
                                                           Maria – Jeni  IANCU 
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