
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 
Cu privire la : majorarea capitalului social al S.C. OLT DRUM S.A., prin aportul în 

numerar al UAT JUDEȚUL OLT 
 
    Având în vedere:   

- Expunerea de motive nr. 3347/04.04.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 
3348/04.04.2019; 
-raportul nr.3349/04.04.2019 al Direcției Economice, Buget-Finanțe;  
-raportul nr.3628/09.04.2019 al Comisiei pentru studii economico-sociale, Buget-
finanțe, integrare europeana, Administrarea domeniului public si privat al județului; 
- raportul nr. 3629/09.04.2019 al Comisiei pentru Administrație publică, juridică, 
 apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 
- Adresa nr.286/06.03.2019 a S.C OLT DRUM S.A, înregistrată la Consiliul Județean 
Olt sub nr. 2103/07.03.2019; 
- prevederile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare; 
- prevederile art. 113 lit. f) și art. 210 alin. (1) și (4) din Legea societăților nr. 31/1990, 
republicată (2), cu modificările și completările ulterioare, 
- prevederile art. 2 pct. 1, pct. 2 lit. b), pct. 3 lit. b) și art. 25 din Ordonanța de urgentă 
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;  
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 34/1998 cu privire la reorganizare R.A. OLT 
DRUM în societate comercială, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
42/1998; 
- Statutul societății OLT DRUM S.A, actualizat; 
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.44/09.04.2019 cu privire la 
aprobarea bugetului Județului Olt, pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022 

 
În temeiul art. 1 alin. (2) lit. g) pct. 2, art. 17, art. 91 alin. (1 ) lit. a), alin. (2 ) lit. d), 

art. 97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 



 
  CONSILIUL  JUDEȚEAN OLT  adoptă prezenta hotărâre:   

 
    Art. 1. (1). Se aprobă majorarea capitalului social al S.C OLT DRUM S.A cu suma de 

2.000.000 lei, sumă ce va fi virată din bugetul local al Județului Olt pe anul 2019,  
reprezentând aportul în numerar al UAT JUDEȚUL OLT, în calitate de acționar unic.  

                (2). Suma aprobată la alin. (1) va fi utilizată pentru achiziția de utilaje si 
mijloace de transport specifice necesare desfășurării activității. 

                (3) S.C OLT DRUM S.A. va prezenta la finalizarea procedurii de achiziție 
documentele justificative. 

    (4). Urmare a modificărilor prevăzute la alin. (1), capitalul social total subscris 
va fi în valoare totală de 2.449.710 lei, constituit din aport în numerar și divizat în 244.971 
acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei. Toate părțile sociale aparțin în integritate 
acționarului unic UAT JUDEȚUL OLT. 

    Art. 2. Se mandatează reprezentanții UAT JUDEȚUL OLT, prin Consiliul Județean 
Olt, în Adunarea Generală a acționarilor la SC OLT DRUM S.A. să voteze majorarea 
capitalului social și să semneze potrivit prerogativelor statuate de legislația în vigoare și în 
baza prevederilor contractului de mandat pe care îl au. 

   Art. 3. Se împuternicește domnul STANCIU Luigi Constantin -Președintele Consiliului 
de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A.  să îndeplinească procedurile legale referitoare la 
operarea modificărilor survenite la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt. 
        Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economică, Buget Finanțe, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, S.C. OLT DRUM S.A., pentru 
aducere la îndeplinire,  Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - 
Județul Olt. 

  
 
 

PREȘEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
 

                                                     Contrasemnează                   
                                                      Secretarul judeţului  
                                                      Marinela-Elena ILIE 

 
 
 

Slatina, 09.04.2019 

NR. 46    
AC, AC/2 ex. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi “pentru”. 
 


