
 
 
 
 
 
 
 

                    
 

           H O T A R Â R E         PROIECT         
 
          cu privire la aprobarea : 

? Bilantului contabil si Contului de profit si pierdere la data de 
31.12.2004 la S.C OLT  DRUM S.A Slatina 

? Raportului de gestiune la data de 31.12.2004 la S.C OLT  DRUM 
S.A Slatina 

?  Raportului comisiei de cenzori la data de 31.12.2004 la S.C OLT  
DRUM S.A Slatina 

? Structurii organizatorice la S.C OLT  DRUM S.A Slatina 
? Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2005 la S.C OLT  

DRUM S.A Slatina 
 
 Având în vedere: 

 -    expunerea de motive cu privire la aprobarea proiectului de hotarâre; 
- adresa nr. 600/30.03.2005 a SC OLT DRUM SA Slatina inregistrata 

la Consiliul Judetean Olt sub nr.1877/30.03.2005; 
- raportul comun nr. 1887/30.03.2005 al Directiei Economice, Taxe si 

Impozite si Directiei Buget si Integrare Europeana din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt; 

- prevederile art.111, alin.(2) lit.d) si e) din Legea nr.31/1990 privind 
societatile comerciale, republicata; 

- prevederile art.13 lit.a),e), f) si h) din statutul S.C OLT DRUM S.A 
Slatina aprobat prin Hotarârea  Consiliului Judetean Olt nr.34/1998 
privind reorganizarea RA OLT DRUM Slatina în societate comerciala; 

- prevederile Ordinului nr.2121/5521/2001  al ministrului finantelor 
publice si al ministrului muncii si solidaritatii sociale, privind modul de 
întocmire a bugetelor de venituri si cheltuieli  la societatile comerciale 
la care statul este actionar majoritar. 

 
În temeiul prevederilor art.109, alin.(1) din Legea privind administratia 

publica locala nr. 215/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 



CONSILIUL JUDETEAN OLT, în calitate de Adunare Generala a 
Actionarilor la SC OLT DRUM SA Slatina, adopta prezenta H O T A R Â R E: 
 

Art.1. Se aproba Bilantul contabil si Contul de profit si pierdere la 
data de 31.12.2004  al  S.C OLT DRUM S.A Slatina , conform anexei nr.1. 

Art.2.(1) Se aproba Raportul de gestiune la data de 31.12.2004 al 
S.C OLT DRUM S.A Slatina  , conform anexei nr.2 cu interzicerea 
compensarii pierderilor din anii 2003-2004 din rezervele societatii.  

 (2) Descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata de 
catre societate va  fi prezentata ulterior Adunarii Generale a Actionarilor  . 

 Art.3. Se aproba Raportul Comisiei de cenzori la data de 31.12.2004 
al  S.C OLT DRUM S.A Slatina  , conform anexei nr.3  cu interzicerea 
compensarii pierderilor din anii 2003-2004 din rezervele societatii. 

Art.4. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al SC OLT DRUM 
SA Slatina , prezentat in   anexa nr.4  se va elabora in conformitate cu 
structura organizatorica prezentata in anexa nr.5 si se va prezenta ulterior 
Adunarii Generale a Actionarilor . 

 Art.5. Se  aproba structura organizatorica a S.C OLT DRUM S.A 
Slatina  , conform anexei nr.5 . 
 Art.6. Anexele nr.1 -5  fac parte in tegranta din prezenta hotarâre. 
 Art.7. Prezenta hotarâre se comunica Directiei Economice ,  Directiei 
Buget ,Taxe – Impozite si Informatizare , Directiei pentru Administrarea 
Drumurilor si Urbanism din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean 
Olt, SC OLT DRUM SA Slatina în vederea aducerii la îndeplinire si 
Prefecturii Judetului Olt. 
 

 
PRESEDINTE 

Jenel COPILAU 
 

 
 
 

                            Contrasemneaza, 
                                      Secretarul General  

                                 al Judetului 
                                             Marin DOBRE 
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DIRECTIA ECONOMICA TAXE si IMPOZITE 
DEPARTAMENTUL BUGET si INTEGRARE EUROPEANA  
Nr. 2154/29.03.2004 
 
 

AVIZAT           AVIZAT 
     Ioan NEDELEA     Jenel COPILAU 

          VICEPRESEDINTE        VICEPRESEDINTE 
 
 
 
 
 
 

R A P O R T 
cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la  

SC OLT DRUM SA Slatina pe anul 2004 
 
 

 Potrivit prevederilor art.111, alin.(2) lit.e) din Legea nr.31/1990 
privind societatile comerciale, republicata si prevederile Hotarârii 
Consiliului Judetean Olt nr.34/1998 prin care RA OLT DRUM Slatina s -
a transformat în societate comerciala, bugetul de venituri si cheltuieli la 
SC OLT DRUM SA Slatina se aproba de catre Adunarea Generala a 
Actionarilor care este Consiliul Judetean Olt. 



 Cu adresa nr. 573/24.03.2004 SC OLT DRUM SA Slatina a 
înaintat documentatia privind Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 
2004. 
 Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii a fost elaborat potrivit 
modelului prezentat în Ordinul nr.2121/5521/2001 al ministrului 
finantelor publice si ministrului muncii si solidaritatii sociale. 
 La partea de venituri s-a estimat suma de 50.000 milioane lei 
reprezentând o scadere fata de anul 2003 în suma de 15.000 milioane lei. 
 Veniturile din activitatea de baza înregistreaza o scadere în valoare 
absoluta în suma de 15.200 milioane lei. 
 Cheltuielile au fost estimate în suma de 48.500 milioane lei cu un 
profit brut de 1.500 milioane lei. 
 Din totalul cheltuielilor ponderea o reprezinta cheltuielile materiale 
înregistrând un procent de 55%, în valoare absoluta suma de 26.949 
milioane lei. 
 La cheltuielile de personal s-a repartizat suma de 26.949 milioane 
lei, din care: cheltuieli cu salarii brute suma de 13.800 milioane lei iar 
datoriile catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si de sanatate 
suma de 4.785 milioane lei. 
 În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse si: 

- indemnizatiile Consiliului de Administratie + AGA +  cenzori în 
suma de 381.000.000 lei; 

- drepturile banesti ale directorului în suma de 306.000.000 lei; 
- drepturile banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventie 

civila în suma de 40.000.000 lei. 
Cheltuielile de reclama, publicitate si sponsorizare pre vazute în 

suma de 175 milioane lei propunem sa se efectueze cu aprobarea 
Delegatiei Permanente, iar tichetele de masa în suma de 1.000 milioane 
lei sa se acorde în functie de rezultatele financiare obtinute. 

Defalcarea veniturilor si cheltuielilor bugetului societatii s-a 
prezentat detaliat în anexa nr.1 la proiectul de hotarâre. 

Referitor la repartizarea profitului net în suma de 1.125 milioane 
lei s-a efectuat conform Ordonantei Guvernului nr.64/2001 privind 
repartizarea profitului la societatile comercia le cu capital majoritar de 
stat si se prezinta dupa cum urmeaza: 

- fond de participare a salariatilor la profit (10%)    112 milioane lei 
- acoperirea pierderilor din anii precedenti       1.013 milioane lei 

TOTAL            1.125 milioane lei 
Cheltuielile de investitii în suma de 1.000 milioane lei sunt 

constituite din surse proprii si sunt prezentate în anexa nr.2 la proiectul 
de hotarâre. 



Fata de cele prezentate propunem aprobarea proiectului de hotarâre 
privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli la SC OLT DRUM 
SA Slatina  pe anul 2004. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV   DIRECTOR EXECUTIV 
  Paulina TALPEANU     Constanta DUMITRU 
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