
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           

- PROIECT- 
                                                                                        Nr.5/16.01.2023 

 
 
 

HOTARARE 
 

cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  
al S.C. OLT DRUM S.A pe anul 2023 

 
 Având in vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 521/16.01.2023 al Președintelui 
Consiliului Județean Olt; 
    -  Prevederile art. 63 din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe 
anul 2023; 
    - Prevederile art.1 lit.c), art. 4 alin. (1) lit.c) și art.6 alin. (1) 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu 
modificările și completările ulterioare; 
   -  Prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli 
al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a 
acestuia; 
   -  Prevederile art.2 pct.1, pct.2 lit.b), pct.3 lit.b), art. 3 pct.2 lit.h) și art.25 
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 și completările ulterioare;  
   - Adresa nr. 6/09.01.2023 a S.C. OLT DRUM S.A., înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 349/11.01.2023, prin care a înaintat Nota 
de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, 



nr.6/09.01.2023, precum și bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. OLT 
DRUM S.A. pe anul 2023 însoțit de anexele de fundamentare, 
 

 În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și f), alin.(2) lit.d), art. 
182 alin. (1) și alin. (4) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. 
(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
        Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre. 
 
 Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. OLT DRUM 
S.A. pe anul 2023, conform anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din  
prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget- 
Finanțe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe, Serviciului Financiar- 
Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Olt, S.C. OLT DRUM S.A., pentru aducerea la îndeplinire, Președintelui 
Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului -Județul Olt. 
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REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre 

cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 
al S.C. OLT DRUM S.A. pe anul 2023 

 
 Proiectul de hotărâre propune aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al S.C. OLT DRUM S.A. pe anul 2023. 
 Conform art.63 din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 
2023, cităm: „ (1) Pentru anul 2023, operatorii economici cărora li se aplică 
prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 
26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari 
unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, 
aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri şi cheltuieli, 
majorarea cheltuielilor de natură salarială faţă de nivelul programat în 
ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, 
astfel:   
   a) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială 
aferente indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 
2023;   
   b) cu sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat 
datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 
pentru anul 2023 şi alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia;   
   c) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială 
aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca 
urmare a acordării unor creşteri salariale şi bonusuri în anul 2022 şi/sau de 
creşterea numărului de personal în anul 2022;   



   d) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială 
determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creşteri salariale şi bonusuri 
prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătoreşti;   
   e) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială 
determinate de creşterea numărului de personal în anul 2023 faţă de cel 
aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activităţii;   
   f) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială 
aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca 
urmare a diminuării, în anul 2022, a numărului mediu de salariaţi în 
activitate, prin trecerea acestora în nucleu, în cazul operatorilor economici 
din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform 
prevederilor Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu 
modificările şi completările ulterioare, numai pentru personalul care trece în 
anul 2023 din nucleu în activitate şi doar pentru operatorii economici care 
au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 
2022, prin rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli conform prevederilor 
legale.   
   (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) vor fi evidenţiate distinct în anexele 
de fundamentare ale bugetului de venituri şi cheltuieli.   
   (3) Operatorii economici pot majora câştigul mediu brut lunar pe salariat 
în limita sumelor prevăzute la alin. (1), cu condiţia ca indicele de creştere a 
acestuia să nu depăşească indicele de creştere a productivităţii muncii 
calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz.   
   (4) Pentru determinarea câştigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut 
la alin. (3), în vederea stabilirii indicelui de creştere a acestuia nu se iau în 
calcul următoarele cheltuieli:   
   a) sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat 
datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 
pentru anul 2023 şi alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia;   
   b) sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială 
aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca 
urmare a acordării unor creşteri salariale şi bonusuri în anul 2022 şi/sau de 
creşterea numărului de personal în anul 2022;   
   c) sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială 
determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creşteri salariale şi bonusuri 
prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătoreşti.   
   (5) Pentru determinarea productivităţii muncii, prevăzută la alin. (3), în 
vederea stabilirii indicelui de creştere a acesteia, veniturile din exploatare 
se ajustează după cum urmează:   



   a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu veniturile din 
exploatare obţinute ca urmare a unor situaţii sau activităţi conjuncturale şi 
care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;   
   b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza 
preţurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/administrative, pentru 
comparabilitatea productivităţii muncii, vor fi recalculate folosind preţurile 
utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în 
cazul în care are loc o scădere a preţurilor/tarifelor.   
   (6) Indicele de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat recalculat 
conform prevederilor alin. (4) şi indicele de creştere a productivităţii muncii 
recalculat conform prevederilor alin. (5) se determină prin raportarea 
nivelului programat al anului 2023 la nivelul realizat al anului 2022.   
   (7) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) care în anul 2022 au 
înregistrat pierderi şi/sau plăţi restante, după caz, pot prevedea în bugetul 
de venituri şi cheltuieli al anului 2023 majorarea cheltuielilor de natură 
salarială faţă de nivelul programat în ultimul buget de venituri şi cheltuieli 
aprobat conform prevederilor legale, cu condiţia reducerii pierderilor şi/sau 
a plăţilor restante realizate în anul precedent, după caz.” 
 Conform prevederilor art. 4 alin. (1) litera c) 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, 
aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și 
completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor 
economici prevazuți la art. 1 litera c) la care persoanele juridice prevazute 
la art.1 litera b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici sau dețin 
direct sau indirect o participație majoritară, se aprobă prin hotărâre a 
consiliului local, județean. 
 Formatul și structura bugetului de venituri si cheltuieli, anexele de 
fundamentare, precum și modul de calcul al indicatorilor prevazuți în 
acestea au fost aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
3818/2019. 
 În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(1) din Ordonanța Guvernului 
nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările 
și completările ulterioare, operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. 
a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a 
organizaţiilor sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de 
fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
organelor administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, 
în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen 



de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau 
a aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor sau municipiului Bucureşti, 
după caz. 
 Cu adresa nr. 14495/28.12.2022, Consiliul Județean Olt a solicitat 
S.C. OLT DRUM S.A. transmiterea bugetului de venituri și cheltuieli în 
vederea aprobării acestuia prin hotărâre a consiliului județean. 
 Cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 
nr. 3818/2019, prin adresa nr. 6/09.01.2023, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr. 349/11.01.2023, SC OLT DRUM SA ne-a transmis 
Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, 
nr.6/09.01.2023, însoțită de anexele de fundamentare a bugetului. 
 Bugetul de venituri și cheltuieli al SC OLT DRUM SA pe anul 2023 a 
fost avizat în ședința Consiliului de Administrație din data de 06.01.2023. 
 De asemenea, bugetul de venituri și cheltuieli al SC OLT DRUM SA 
pe anul 2023 a fost supus consultării prealabile a Sindicatului OLT DRUM 
Slatina, încheindu-se în acest sens procesul verbal din data de 06.01.2023.
 Analizând Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli 
pe anul 2023 nr.6/09.01.2023 transmisă de către S.C OLT DRUM S.A cu 
adresa nr. 6/09.01.2023 și anexele de fundamentare aferente, se propune 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C OLT DRUM S.A. pe anul 
2023, conform anexelor nr. 1-5 la proiectul de hotărâre. 
 Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al S.C. OLT DRUM S.A. pe anul 2023 indeplinește condițiile 
legale și propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 
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Raport  
la Proiectul de hotărâre  

cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  
al S.C. OLT DRUM S.A. pe anul 2023 

 
  
 În Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Olt  se 
explică modul de fundamentare care a impus inițierea acestui proiect de 
hotărâre, după cum urmează: 
 Conform art.63 din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, 
cităm: „ (1) Pentru anul 2023, operatorii economici cărora li se aplică prevederile 
art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind 
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul 
sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin 
direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 
47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de 
venituri şi cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială faţă de nivelul 
programat în ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat conform prevederilor 
legale, astfel:   
   a) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială 
aferente indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2023;   
   b) cu sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat 
datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru 
anul 2023 şi alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia;   
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   c) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială 
aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a 
acordării unor creşteri salariale şi bonusuri în anul 2022 şi/sau de creşterea 
numărului de personal în anul 2022;   
   d) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială 
determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creşteri salariale şi bonusuri 
prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătoreşti;   
   e) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială 
determinate de creşterea numărului de personal în anul 2023 faţă de cel aprobat 
în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activităţii;   
   f) cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente 
reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a 
diminuării, în anul 2022, a numărului mediu de salariaţi în activitate, prin 
trecerea acestora în nucleu, în cazul operatorilor economici din industria 
naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor Legii nr. 
232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, 
numai pentru personalul care trece în anul 2023 din nucleu în activitate şi doar 
pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de 
natură salarială aprobată în anul 2022, prin rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli conform prevederilor legale.   
   (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) vor fi evidenţiate distinct în anexele de 
fundamentare ale bugetului de venituri şi cheltuieli.   
   (3) Operatorii economici pot majora câştigul mediu brut lunar pe salariat în 
limita sumelor prevăzute la alin. (1), cu condiţia ca indicele de creştere a 
acestuia să nu depăşească indicele de creştere a productivităţii muncii calculate 
în unităţi valorice sau fizice, după caz.   
   (4) Pentru determinarea câştigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la 
alin. (3), în vederea stabilirii indicelui de creştere a acestuia nu se iau în calcul 
următoarele cheltuieli:   
   a) sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate 
majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2023 
şi alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia;   
   b) sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente 
reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării 
unor creşteri salariale şi bonusuri în anul 2022 şi/sau de creşterea numărului de 
personal în anul 2022;   
   c) sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială 
determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creşteri salariale şi bonusuri 
prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătoreşti.   
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   (5) Pentru determinarea productivităţii muncii, prevăzută la alin. (3), în 
vederea stabilirii indicelui de creştere a acesteia, veniturile din exploatare se 
ajustează după cum urmează:   
   a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu veniturile din exploatare 
obţinute ca urmare a unor situaţii sau activităţi conjuncturale şi care nu se mai 
regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;   
   b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza 
preţurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/administrative, pentru 
comparabilitatea productivităţii muncii, vor fi recalculate folosind preţurile 
utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul 
în care are loc o scădere a preţurilor/tarifelor.   
   (6) Indicele de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat recalculat 
conform prevederilor alin. (4) şi indicele de creştere a productivităţii muncii 
recalculat conform prevederilor alin. (5) se determină prin raportarea nivelului 
programat al anului 2023 la nivelul realizat al anului 2022.   
   (7) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) care în anul 2022 au înregistrat 
pierderi şi/sau plăţi restante, după caz, pot prevedea în bugetul de venituri şi 
cheltuieli al anului 2023 majorarea cheltuielilor de natură salarială faţă de nivelul 
programat în ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat conform prevederilor 
legale, cu condiţia reducerii pierderilor şi/sau a plăţilor restante realizate în anul 
precedent, după caz.” 
 Conform prevederilor art. 4 alin. (1) litera c) 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, aprobată cu 
completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, 
bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici prevazuți la art. 1 
litera c) la care persoanele juridice prevazute la art.1 litera b) sau instituțiile 
publice locale sunt acționari unici sau dețin direct sau indirect o participație 
majoritară, se aprobă prin hotărâre a consiliului local, județean. 
 Formatul și structura bugetului de venituri si cheltuieli, anexele de 
fundamentare, precum și modul de calcul al indicatorilor prevazuți în acestea 
au fost aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019. 
 În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr. 
26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și 
completările ulterioare, operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) 
prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizaţiilor 
sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, 
întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor 
administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în 
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coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 
de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării 
bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului 
Bucureşti, judeţelor sau municipiului Bucureşti, după caz. 
 Cu adresa nr. 14495/28.12.2022, Consiliul Județean Olt a solicitat S.C. 
OLT DRUM S.A. transmiterea bugetului de venituri și cheltuieli în vederea 
aprobării acestuia prin hotărâre a consiliului județean. 
 Cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 
3818/2019, prin adresa nr. 6/09.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr. 349/11.01.2023, SC OLT DRUM SA ne-a transmis Nota de 
fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, nr.6/09.01.2023, 
însoțită de anexele de fundamentare a bugetului. 
 Bugetul de venituri și cheltuieli al SC OLT DRUM SA pe anul 2023 a fost 
avizat în ședința Consiliului de Administrație din data de 06.01.2023. 
 De asemenea, bugetul de venituri și cheltuieli al SC OLT DRUM SA pe 
anul 2023 a fost supus consultării prealabile a Sindicatului OLT DRUM Slatina, 
încheindu-se în acest sens procesul verbal din data de 06.01.2023. 

Analizând Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2023 nr.6/09.01.2023 transmisă de către S.C OLT DRUM S.A cu adresa 
nr. 6/09.01.2023 și anexele de fundamentare aferente, se propune aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli al S.C OLT DRUM S.A. pe anul 2023, conform 
anexelor nr. 1-5 la proiectul de hotărâre. 

Precizăm că proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli al S.C OLT DRUM S.A pe anul 2023 îndeplinește condițiile 
legale și propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 

Director executiv 
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