
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOTARÂRE 

 
cu privire la aprobarea : 
•   Bilantului contabil si Contului de profit si pierdere la 

data de 31.12.2005 la S.C. OLT DRUM S.A. Slatina 
• Raportului de gestiune la data de 31.12.2005 la S.C. 

OLT DRUM S.A. Slatina 
• Raportului comisiei de cenzori la data de 31.12.2005 la 

S.C. OLT DRUM S.A. Slatina 
• Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2006 la S.C. 

OLT DRUM S.A. Slatina 
• Obiectivelor si Criteriilor de Performanta pe anul 2006 
la S.C. OLT DRUM S.A. Slatina 
• Listei de investitii pe anul 2006 la S.C. OLT DRUM S.A. 
Slatina  
 
Având în vedere: 

- expunerea de motive cu privire la aprobarea proiectului 
de hotarâre; 

- adresa nr. 597/13.03.2006 a SC OLT DRUM SA Slatina 
înregistrata la Consiliul Judetean Olt sub 
nr.1440/14.03.2006; 

- raportul comun nr.1714/21.03.2006 al Directiei 
Economice, Directiei Buget, Taxe – Impozite si 
Informatizare din cadrul aparatului propriu al Consiliului 
Judetean Olt;  



- avizul nr. 1928/28.03.2006 al comisiei pentru studii 
economico - sociale, buget - finante, administrarea 
domeniului public si privat al judetului; 

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

- prevederile art.13 lit. 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, modificat prin 
Hotarârea Consiliului Judetean Olt nr.24/22.03.2001; 

- 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. 

- prevederilor art.4 alin.(2) din Ordonanta de urgenta 
nr.79/2001 privind întarirea disciplinei economico-
financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobata 
cu modificarile prin Legea nr.59/2002, completat prin 
Ordonanta de Guvern nr.29/2004; 

 
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 HOTARÂRE: 
 
Art.1.  Se aproba Bilantul contabil si Contul de profit si 

pierdere la data de 31.12.2005 al S.C. OLT DRUM S.A. Slatina, 
conform anexei nr.1. 

Art.2.(1) Se aproba Raportul de gestiune la data de 
31.12.2005 al S.C. OLT DRUM S.A. Slatina , conform anexei 
nr.2 . 
 Art.3. Se aproba descarcarea de gestiune pentru 
activitatea desfasurata de catre administratori pe anul 2005. 



 Art.4.   Se aproba Raportul Comisiei de cenzori la data de 
31.12.2005 al S.C. OLT DRUM S.A. Slatina, conform anexei 
nr.3. 
 Art.5. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 
2006 al SC OLT DRUM SA Slatina, prezentat în anexa nr.4 . 
 Art.6. Se aproba Obiectivele si Criteriile de Performanta 
pe anul 2006 la S.C. OLT DRUM SA Slatina, conform anexelor 
nr.5 si 6.  
 Art.7.  Se aproba Lista de Investitii pe anul 2006 la SC 
OLT DRUM SA Slatina conform anexei nr.7. 
 Art.8. Anexele nr.1-7 fac parte integranta din prezenta 
hotarâre. 
 Art.9. Prezenta hotarâre se comunica Directiei Economice, 
Directiei Buget, Taxe – Impozite si Informatizare, Directiei 
Tehnice din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean 
Olt, SC OLT DRUM SA Slatina în vederea aducerii la 
îndeplinire si Institutiei Prefectului  Judetului Olt.  
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