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              În sedinta extraordinara din data 19.04.2004 au fost prezentate un 
numar de 3 Proiecte de Hotarâri cu privire la: repartizarea sumelor alocate 
din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru 
efectuarea unor lucrari de reabilitare si modernizare a drumurilor judetene si 
comunale, modificarea repartizarii pe unitati administrativ – teritoriale a 
sumelor alocate de Consiliul Judetean Olt pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2004, aprobarea garantarii de catre Consiliul Judetean Olt a 
creditelor contractate de catre consiliile locale beneficiare ale Programului 
SAPARD. 
             Tot în cadrul sedintei a fost prezentata o NOTA cu privire la modul 
de îndeplinire a problemelor ridicate în sedinta ordinara din data de 8 aprilie 
2004, si anume: verificarea legalitatii utilizarii spatiior din imobilul în care 
functioneaza Spitalul Judetean Slatina de catre unele firme, acordarea de 
sprijin financiar pentru finalizarea construirii bisericii din incinta unitatii 
militare din municipiul Slatina, judetul Olt, invitarea domnului doctor Pene 
Alexandru, Presedintele Comisiei pentru expertiza a persoanelor cu handicap 
pentru adulti, pentru a fi cunoscut de catre domnii consilieri judeteni, fiind 
nou numit în acesta functie în urma concursului pentru ocuparea postului 
respectiv. 
             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. 

             Sedinta a fost publica, la lucrarile sale participând directorii din cadrul 
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Consiliului Judetean Olt, din institutiile si serviciile de sub autoritatea 
Consiliului Judetean Olt,  domnul doctor Pene Alexandru, cetateni si 
reprezentantii mass – media locala. 
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                                  PRESEDINTE 
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