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HOTĂRÂRE 
                                                                                            - PROIECT -     

                                                             
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; 
- 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. 316/20.10.2020, înregistrat la Consiliul Județean 

Olt sub nr. 10871/21.10.2020 referitor la convocarea consilierilor județeni în ședința 
privind ceremonia 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, 

 
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..  
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(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. în vederea aducerii la îndeplinire, 
Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 
 
 

  INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 
 
 
                                                    

            
      
 
          AVIZAT                                                                                                                                                        

                                                                          Secretar General al Județului                     
                                                                          Marinela – Elena ILIE 
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REFERAT DE APROBARE 
 

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

 
 

 
I.Denumirea, forma juridică, scopul și obiectul de activitate al S.C. OLT DRUM S.A. 
 
 
Societatea comercială S.C. Olt Drum S.A. este persoană juridică română, având forma 

juridică de societate pe acțiuni, cu unic acționar Județul Olt.  
Consiliul Județean Olt, în calitate de autoritate publică tutelară, exercită, în numele Județului 

Olt, calitatea de acționar la S.C. Olt Drum S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu 
modificările și completările ulterioare, și cu celelalte norme în vigoare, în domeniu. 

Societatea este administrată în sistem unitar și își desfășoară activitatea în conformitate cu 

prevederile Statutului societății și cu legislația română, respectiv cu dispozițiile: 

- Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- Ordonanței 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;   

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

-  art.187 din Codul Civil;  

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.34/07.01.1998 cu privire la reorganizarea R.A. OLT 
DRUM Slatina în societate comercială, cu modificările ulterioare;  
Scopul societății comerciale este producerea și comercializarea de bunuri, prestarea de 

servicii, realizarea de construcții, astfel cum sunt prevăzute în obiectul de activitate, pentru 
persoane fizice și juridice din țară și din străinătate. Domeniul principal de activitate al societății: - 
421 – Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate. 

 
II.Conducerea societății 

 
 
Potrivit prevederilor art.14 din Statutul societății S.C. OLT DRUM S.A., conducerea societății 

este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor.  
Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere care decide asupra 

activității și politicii economice a societății. Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea 
generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.  

Atribuțiile îndeplinite de Adunarea Generală a Acționarilor, constând în toate drepturile 
acționarului, vor fi exercitate în numele unității administrative, în conformitate cu prevederile art.1 
alin. (2) din HCJ nr. 138/2006, de către membrii Adunării Generale a Acționarilor desemnați prin 
Hotărâre de către Consiliul Județean Olt.  

Adunarea Generală a Acționarilor este alcătuită din cel puțin 7 membri.  
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Componența Adunării Generale a Acționarilor este cea prevăzută în Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.113/27.09.2012, modificata prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.37/26.03.2015. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.144/2016 cu privire la Adunarea Generală a 
Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A. Slatina, s-a stabilit componența Adunării Generale a 
Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A. 

Potrivit prevederilor art.1 din hotărârea sus-menționată, Adunarea Generală a Acționarilor la 
S.C. OLT DRUM S.A. Slatina, se compune dintr-un număr de 7 consilieri județeni după cum 
urmează:  

- Gălan Valeria;  

- Postelnicu Dorin Teodor;  

- Ioniță Gherghina;  

- Viorel Dumitrescu;  

- Nicolescu Gabriel Florin;  

- Grecu Ion Cătălin;  

- Bondrescu Ion Lucian.  
Consilierii județeni vor exercita prerogativele Consiliului Județean Olt în calitate de acționar 

unic la S.C. „OLT DRUM” S.A. Slatina. 
 

III.Cadrul legal privind numirea reprezentanților Județului Olt în Adunarea 
Generală a Acționarilor a S.C. OLT DRUM S.A. 

 
 
În conformitate cu prevederile art.2 pct.3 lit.b) coroborat cu art.3 pct.3 lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu 
modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Olt, în calitate de autoritate publică 
tutelară pentru S.C. OLT DRUM S.A., are următoarele competențe: 

a) să numească reprezentanţii statului sau, după caz, ai unităţii administrativ-teritoriale în 
adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor şi să aprobe mandatul acestora;   

b) să propună, în numele statului sau al unităţii administrativ- teritoriale acţionar, candidaţi 
pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere, cu 
respectarea condiţiilor de calificare şi experienţă profesională şi selecţie prevăzute de 
prezenta ordonanţă de urgenţă;   

c) să întocmească scrisoarea de aşteptări şi să o publice pe pagina proprie de internet pentru 
a fi luată la cunoştinţă de candidaţii la postul de administrator sau director înscrişi pe lista 
scurtă;   

d) să monitorizeze şi să evalueze prin reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor 
performanţa consiliului de administraţie, pentru a se asigura, în numele statului sau al 
unităţii administrativ-teritoriale acţionar, că sunt respectate principiile de eficienţă economică 
şi profitabilitate în funcţionarea societăţii;   

e) să asigure transparenţa politicii de acţionariat a statului în cadrul societăţilor faţă de care 
exercită competenţele de autoritate publică tutelară;   

f) să mandateze reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să negocieze şi să 
aprobe indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru consiliul de administraţie;   

g) să monitorizeze şi să evalueze prin prin structurile de guvernanţă corporativă proprii 
indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari anexaţi la contractul de mandat;   

h) alte atribuţii prevăzute de lege. 
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, numărul reprezentanţilor statului sau ai 
unităţii administrativ-teritoriale în adunarea generală a acţionarilor la întreprinderile publice este de 
maximum două persoane.   
    Funcţionarii publici, personalul contractual şi persoanele numite sau alese în funcţii de 
demnitate publică pot fi desemnaţi să reprezinte statul sau unitatea administrativ-teritorială la 
maximum două întreprinderi publice, în calitate de membru al adunării generale a acţionarilor, cu 
respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese reglementate de 
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 
modificările şi completările ulterioare.   
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     Autorităţile publice tutelare care au în coordonare, sub autoritate, în subordine sau în 
portofoliu întreprinderile publice iau măsuri pentru a asigura funcţionarea acestora în condiţiile de 

mai sus.   
 În conformitate cu prevederile art. 176 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consilierii județeni împuterniciți 
să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes 
județean și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați prin hotărâre a consiliului 
județean, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației 
politice de la ultimele alegeri locale.  

Potrivit prevederilor 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, în exercitarea calității de acționar la societățile la care dețin 
direct sau indirect o participație unică sau majoritară, statul și unitățile administrativ-teritoriale 
acordă mandate cu titlu gratuit reprezentanților săi în adunările generale ale acționarilor acestor 
societăți. 

 
IV.CONSTITUIREA CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT PENTRU MANDATUL 2020-2024 

 

Ca urmare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 

septembrie 2020, în data de 24.10.2020 a avut loc ședința privind ceremonia de constituire a 

Consiliului Județean Olt, convocată în temeiul prevederilor Ordinului Prefectului Județului Olt 

nr.316/20.10.2020. 

Mandatele consilierilor județeni pentru Consiliul Județean Olt, în mandatul 2020-2024, au fost 

validate prin Încheierea civilă  definitivă nr.24/15.10.2020 al cărei dispozitiv a fost completat prin 

încheierea pronunțată în data de 19.10.2020, respectiv prin Încheierile civile definitive 

nr.25/28.10.2020 și nr.26/28.10.2020, pronunțate de Tribunalul Olt. 

Prin Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 447/27.10.2020 s-a constatat îndeplinirea condițiilor 

legale privind constituirea Consiliului Județean Olt. 

Considerăm că în vederea respectării prevederilor 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, se impune 
modificarea numărului de membri A.G.A. S.C. OLT DRUM S.A.  la de la 7 la 2. 

De asemenea, se impune numirea reprezentanților Județului Olt în  Adunarea Generală a 
Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A. și mandatarea acestora cu privire la atribuțiile pe care le 
exercită, conform legii, precum și modificarea statutului S.C. OLT DRUM S.A., prin grija societății. 

 
              Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile prevăzute de lege și propunem aprobarea lui în 
forma prezentată. 
 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem 

aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 

 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                      AVIZAT,     
Grupul de lucru – Guvernanță corporativă                VICEPREȘEDINTE 
Nr. 12717/08.12.2020                               Virgil DELUREANU 
                                                   
 
 

RAPORT 
la Proiectul de hotărâre cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor  

a S.C. OLT DRUM S.A. 
 
 

I. Denumirea, forma juridică, scopul și obiectul de activitate al S.C. OLT DRUM S.A. 
 
Societatea comercială S.C. Olt Drum S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de 

societate pe acțiuni, cu unic acționar Județul Olt.  
Consiliul Județean Olt, în calitate de autoritate publică tutelară, exercită, în numele Județului Olt, 

calitatea de acționar la S.C. Olt Drum S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și 
completările ulterioare, și cu celelalte norme în vigoare, în domeniu. 

Societatea este administrată în sistem unitar și își desfășoară activitatea în conformitate cu 
prevederile Statutului societății și cu legislația română, respectiv cu dispozițiile: 

- Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Ordonanței 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;   

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

-  art.187 din Codul Civil;  

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.34/07.01.1998 cu privire la reorganizarea R.A. OLT DRUM 
Slatina în societate comercială, cu modificările ulterioare;  
Scopul societății comerciale este producerea și comercializarea de bunuri, prestarea de servicii, 

realizarea de construcții, astfel cum sunt prevăzute în obiectul de activitate, pentru persoane fizice și 
juridice din țară și din străinătate. Domeniul principal de activitate al societății: - 421 – Lucrări de construcții 
a drumurilor și a căilor ferate. 

 
II. Conducerea societății 

 
Potrivit prevederilor art.14 din Statutul societății S.C. OLT DRUM S.A., conducerea societății este 

asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor.  
Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere care decide asupra activității 

și politicii economice a societății. Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional 
cu numărul acțiunilor pe care le posedă.  

Atribuțiile îndeplinite de Adunarea Generală a Acționarilor, constând în toate drepturile acționarului, 
vor fi exercitate în numele unității administrative, în conformitate cu prevederile art.1 alin. (2) din HCJ nr. 
138/2006, de către membrii Adunării Generale a Acționarilor desemnați prin Hotărâre de către Consiliul 
Județean Olt.  

Adunarea Generală a Acționarilor este alcătuită din cel puțin 7 membri.  
Componența Adunării Generale a Acționarilor este cea prevăzută în Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.113/27.09.2012, modificata prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.37/26.03.2015. Adunările 
generale sunt ordinare și extraordinare. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.144/2016 cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor 
la S.C. OLT DRUM S.A. Slatina, s-a stabilit componența Adunării Generale a Acționarilor la S.C. OLT 
DRUM S.A. 

Potrivit prevederilor art.1 din hotărârea sus-menționată, Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. 
OLT DRUM S.A. Slatina, se compune dintr-un număr de 7 consilieri județeni după cum urmează:  
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- Gălan Valeria;  

- Postelnicu Dorin Teodor;  

- Ioniță Gherghina;  

- Viorel Dumitrescu;  

- Nicolescu Gabriel Florin;  

- Grecu Ion Cătălin;  

- Bondrescu Ion Lucian.  
Consilierii județeni vor exercita prerogativele Consiliului Județean Olt în calitate de acționar unic la 

S.C. „OLT DRUM” S.A. Slatina. 
 

III. Cadrul legal privind numirea reprezentanților Județului Olt în Adunarea Generală a 
Acționarilor a S.C. OLT DRUM S.A. 

 
 
În conformitate cu prevederile art.2 pct.3 lit.b) coroborat cu art.3 pct.3 lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările 
și completările ulterioare, Consiliul Județean Olt, în calitate de autoritate publică tutelară pentru S.C. OLT 
DRUM S.A., are următoarele competențe: 

a) să numească reprezentanţii statului sau, după caz, ai unităţii administrativ-teritoriale în adunarea 
generală a acţionarilor sau asociaţilor şi să aprobe mandatul acestora;   

b) să propună, în numele statului sau al unităţii administrativ- teritoriale acţionar, candidaţi pentru 
funcţiile de membri ai consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea 
condiţiilor de calificare şi experienţă profesională şi selecţie prevăzute de prezenta ordonanţă de 
urgenţă;   

c) să întocmească scrisoarea de aşteptări şi să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi 
luată la cunoştinţă de candidaţii la postul de administrator sau director înscrişi pe lista scurtă;   

d) să monitorizeze şi să evalueze prin reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor 
performanţa consiliului de administraţie, pentru a se asigura, în numele statului sau al unităţii 
administrativ-teritoriale acţionar, că sunt respectate principiile de eficienţă economică şi 
profitabilitate în funcţionarea societăţii;   

e) să asigure transparenţa politicii de acţionariat a statului în cadrul societăţilor faţă de care exercită 
competenţele de autoritate publică tutelară;   

f) să mandateze reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să negocieze şi să aprobe 
indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru consiliul de administraţie;   

g) să monitorizeze şi să evalueze prin prin structurile de guvernanţă corporativă proprii indicatorii de 
performanţă financiari şi nefinanciari anexaţi la contractul de mandat;   

h) alte atribuţii prevăzute de lege. 
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, numărul reprezentanţilor statului sau ai unităţii 
administrativ-teritoriale în adunarea generală a acţionarilor la întreprinderile publice este de maximum două 
persoane.   
    Funcţionarii publici, personalul contractual şi persoanele numite sau alese în funcţii de demnitate 
publică pot fi desemnaţi să reprezinte statul sau unitatea administrativ-teritorială la maximum două 
întreprinderi publice, în calitate de membru al adunării generale a acţionarilor, cu respectarea prevederilor 
legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul 
de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.   
     Autorităţile publice tutelare care au în coordonare, sub autoritate, în subordine sau în portofoliu 

întreprinderile publice iau măsuri pentru a asigura funcţionarea acestora în condiţiile de mai sus.   
 În conformitate cu prevederile art. 176 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consilierii județeni împuterniciți să reprezinte 
interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes județean și alte organisme 
de cooperare sau parteneriat sunt desemnați prin hotărâre a consiliului județean, în condițiile legii, cu 
respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale.  
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Potrivit prevederilor 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, în exercitarea calității de acționar la societățile la care dețin direct sau indirect o 
participație unică sau majoritară, statul și unitățile administrativ-teritoriale acordă mandate cu titlu gratuit 
reprezentanților săi în adunările generale ale acționarilor acestor societăți. 

 
IV. CONSTITUIREA CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT PENTRU MANDATUL 2020-2024 

 
Ca urmare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020, 

în data de 24.10.2020 a avut loc ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean Olt, 

convocată în temeiul prevederilor Ordinului Prefectului Județului Olt nr.316/20.10.2020. 

Mandatele consilierilor județeni pentru Consiliul Județean Olt, în mandatul 2020-2024, au fost 

validate prin Încheierea civilă  definitivă nr.24/15.10.2020 al cărei dispozitiv a fost completat prin încheierea 

pronunțată în data de 19.10.2020, respectiv prin Încheierile civile definitive nr.25/28.10.2020 și 

nr.26/28.10.2020, pronunțate de Tribunalul Olt. 

Prin Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 447/27.10.2020 s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale 

privind constituirea Consiliului Județean Olt. 

Considerăm că în vederea respectării prevederilor 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, se impune modificarea numărului de 
membri A.G.A. S.C. OLT DRUM S.A.  la de la 7 la 2. 

De asemenea, se impune numirea reprezentanților Județului Olt în  Adunarea Generală a 
Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A. și mandatarea acestora cu privire la atribuțiile pe care le exercită, 
conform legii, precum și modificarea statutului S.C. OLT DRUM S.A., prin grija societății. 

 
              Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile prevăzute de lege și propunem aprobarea lui în forma 
prezentată. 
 
 
               Șef  serviciu                                                                      Șef Serviciu                                                                                   
  Serviciul Juridic - Contencios                                       Serviciul Resurse Umane                                

   Ana-Venera ŞTEFĂNESCU                                         și Managementul Unităților Sanitare                 
                                                                                                      Angela NICOLAE 

 
 
 
                                                                       
         
        

      Grupul de lucru – guvernanță corporativă   
 

   Laura Bocai – consilier superior, Serviciul Resurse      
Umane și Managementul Unităților Sanitare 

 
  


