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HOTĂRÂRE 
 
                                                             

cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. OLT DRUM S.A. 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.12713/08.12.2020 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- Raportul nr.12717/08.12.2020 al Grupului de lucru – Guvernanță corporativă;  

- Avizul nr.13143/15.12.2020 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Avizul nr.13081/15.12.2020 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 
Sportive și de Agrement; 

- Avizul nr.13143/16.12.2020 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, 

Servicii Publice și Comerț; 

- prevederile art.2 pct.2 lit. b) și pct.3 lit. b), art.3 pct.2 lit. a), d) și f) și  art. 643 alin. 
(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 14 alin. (11 ) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile 
administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o 
participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; 

- Cap. IV Secțiunea a II –a „Despre adunările generale” din Legea societăților 
nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.34/07.01.1998 cu privire la 
reorganizarea R.A. OLT DRUM Slatina în societate comercială, cu modificările 
ulterioare;  

- prevederile art. 14 din Statutul S.C.”Olt Drum” S.A.; 
- Adresa S.C. OLT DRUM S.A. Slatina nr. 1855/25.11.2020 înregistrată la Consiliul 

Judeţean Olt sub nr. 12342/ 25.11.2020; 
- Ordinul Prefectului Județului Olt nr.447/27.10.2020, înregistrat la Consiliul Județean 

Olt sub nr.11156/28.10.2020, privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de 
constituire a Consiliului Județean Olt, 

 
 

             
 În temeiul prevederilor art. 172, 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art.182 alin. (1) și 

(4) coroborat cu art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 
      
 
   Art. 1. Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. OLT DRUM S.A. se compune dintr-un 
număr de 2 consilieri județeni în conformitate cu prevederile art.643 din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 2. (1) Se desemnează doamna Valeria Gălan și respectiv, domnul Ion-Lucian 
Bondrescu – consilieri județeni, în calitate de reprezentanți ai Județului Olt în Adunarea 
Generală a Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A..  

(2) Consilierii județeni prevăzuți la alin.(1) exercită prerogativele Județului Olt în 
calitate de acționar unic la S.C. OLT DRUM S.A. 
            Art. 3. Prevederile contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 
            Art.4  S.C. OLT DRUM S.A. va întreprinde demersurile  necesare pentru modificarea 
Statutului societății corespunzător prevederilor art.1 și 2. 
       Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: Direcției Economice, Buget-Finanțe, Serviciului 
Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare, Grupului de lucru constituit la nivelul 
Consiliului Județean Olt pentru exercitarea atribuțiilor și competențelor structurii de guvernanță 
corporativă prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţă 
corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, 
cu modificările și completările ulterioare, la S.C. Olt Drum S.A, constituit prin Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean Olt nr.186/29.03.2017, modificată prin Dispoziția Președintelui 
Consiliului Județean Olt nr.90/06.05.2019, S.C. Olt Drum S.A., persoanelor nominalizate la art.2 
alin.(1) din prezenta hotărâre în vederea aducerii la îndeplinire, precum și domnilor Postelnicu 
Dorin Teodor, Dumitrescu Viorel, Nicolescu Gabriel Florin, Grecu Ion Cătălin și doamnei Ioniță 
Gherghina, Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Marius OPRESCU 

 
 
 
                                                    

            
      
 
        CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                          Secretar General al Județului                     
                                                                          Marinela – Elena ILIE 
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               Prezenta hotărâre a fost aprobată cu un număr de 31 voturi „pentru” 
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