
 

  

 
 

HOTĂRÂRE 
                                                                                                      - PROIECT -                                                                 

cu privire la declanșarea procedurii de selecție pentru 3 membri în Consiliul de 
Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023, precum și cu privire 

la constituirea comisiei de selecție 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.3223/23.03.2022 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- adresa S.C OLT DRUM S.A nr.182/15.02.2022 înregistrată la Consiliul Județean Olt   

nr.2248/28.02.2022; 
- prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S.C. OLT DRUM S.A. 

nr.2/14.02.2022 cu privire la declanșarea procedurii de selecție a administratorilor 
societății pentru posturile vacante; 

- 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 Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.181/17.12.2020 cu privire la Adunarea 
Generală a Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A. Slatina; 

- prevederile Statutului societății ”Olt Drum” S.A.; 
- prevederile art.2 pct.2 lit.b) și pct.3 lit.b), art.3 pct.2 și pct.4-7, art.32, art.28, art.29 

alin.(1),(3) și (4) și art.644 alin.(1), (3) și (4) 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.3 lit.b), art.4 alin.(3), art.8-10, art.11 alin.(1) teza întâi, alin.(3) și (4)  și 
art.12 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a 
listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a 
procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.186/29.03.2017 
privind constituirea unui grup de lucru pentru exercitarea atribuțiilor și competențelor 
structurii de guvernanță corporativă prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, la S.C. 
OLT DRUM S.A Slatina, cu modificările ulterioare, 

             
În temeiul art.173 alin.(1) lit.a), și alin.(2) lit.d),  art.182 alin.(1) și alin.(4)  coroborat cu 

prevederile 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 hotărâre: 
 

Art.1. (1) Pe data prezentei hotărâri se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru 3 
membri în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023. 

(2) Procedura de selecție va fi derulată de o comisie de selecție asistată de un expert 
independent selectat în conformitate cu normele legale în vigoare. 

             Nr. 55/23.03.2022 
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(3) Contractarea expertului independent se va face de către Consiliul Județean Olt prin grija 
Președintelui Consiliului Județean Olt și a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 
după definitivarea componentei inițiale a Planului de selecție. 

Art.2. (1) Se constituie comisia de selecție pentru 3 membri în Consiliul de Administrație al 
S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023 în următoarea componență: 
Președinte:  Motoi Cornel – director executiv, Direcția Tehnică și Investiții, Consiliul  

Județean Olt; 
Supleant: Davidescu Ovidiu-Marian – Arhitectul-Șef al Județului, Consiliul Județean Olt; 
Membru:  Netcu Costinel – șef serviciu, Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea 

Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și 
Autoritatea Județeană de Transport, Consiliul Județean Olt; 

Supleant: Negrilă Mihaela – șef serviciu, Serviciul Tehnic, Investiții, Consiliul Județean Olt; 
Membru: Bocai Laura – șef serviciu, Serviciul Resurse Umane și Managementul  

Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 
Supleant:  Burciu Mihaela – consilier superior, Serviciul Resurse Umane și Managementul     
                       Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt. 
 (2) Secretariatul comisiei de selecție va fi asigurat de domnul Țânțu Teodor – consilier 
principal, Serviciul Tehnic, Investiții al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt, având ca supleant pe domnul Cătălin-George Lăzărescu – 
inspector principal, Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt. 

Art. 3. (1) Procedura de selecție pentru 3 membri în Consiliul de Administrație al S.C. OLT 
DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023 se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la 
declanșare. 

(2) După finalizarea procedurii, raportul pentru numirile finale întocmit de comisia de selecție 
va fi prezentat Președintelui Consiliului Județean Olt în vederea mandatării reprezentanților 
Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru propunerea de membri în 
consiliu. 

Art.  4.  Pe data prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea. 
       Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: Direcției Economice, Buget-Finanțe, membrilor 
Grupului de lucru constituit la nivelul Consiliului Județean Olt pentru exercitarea atribuţiilor şi 
competenţelor structurii de guvernanță corporativă prevăzute de 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, la S.C. Olt Drum S.A., 
comisiei de selecție prevăzută la art.2 din prezenta hotărâre, S.C. Olt Drum S.A. și Președintelui 
Consiliului Județean Olt în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 
 
 

  INIȚIATOR,  
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 
 
 
 
 

                                                                                      AVIZAT 
                                                                          Secretar General al Județului, 

                                                                         Marinela-Elena ILIE  
 
 

   
 
 

 
 
 



 

  

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre cu privire la declanșarea procedurii de selecție pentru 3 

membri în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-
2023, precum și cu privire la constituirea comisiei de selecție 

 
 
 

 În subordinea Consiliului Județean Olt este înființată și funcționează S.C. OLT DRUM S.A. 
– persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, cu unic acționar Consiliul 
Județean Olt. Consiliul Județean Olt are calitate de autoritate publică tutelară în raport cu S.C. OLT 
DRUM S.A. și în această calitate, exercită toate drepturile și obligațiile prevăzute de 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, precum 
și de celelalte acte normative în materie. 
 Potrivit Statutului societății S.C. OLT DRUM S.A., conducerea societății este asigurată de 
Adunarea Generală a Asociaților compusă din 2 membri – reprezentanți ai Consiliului Județean Olt 
desemnați prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.181/17.12.2020. 
  Societatea este administrată de un Consiliu de administrație compus din 5 administratori, 
aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioada de 4 ani. 

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi 
și independenți, în sensul art.1382 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.  

În perioada mai – noiembrie 2019 s-a derulat procedura de selecție a membrilor Consiliului 
de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., pentru mandatul 2019-2023, în baza Ordonanţei 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. 

În cadrul acestei proceduri au fost adoptate următoarele acte administrative: 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.82/30.05.2019 cu privire la declanșarea procedurii de 
selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 
2019-2023, precum și cu privire la constituirea comisiei de selecție; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 115/25.07.2019 cu privire la aprobarea Planului de 
selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. 
pentru mandatul 2019-2023 – componenta integrală, aprobarea Profilului și matricei profilului 
Consiliului de Administrație, precum și a profilului și matricei profilului candidatului pentru 
poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-
2023; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.183/15.07.2019, prin care a fost 
aprobată Scrisoarea de așteptări în procesul de recrutare pentru poziția de membru în 
Consiliul  de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.194/28.11.2019 cu privire la aprobarea Raportului 
Comisiei de Selecție privind numirea finală pentru pozițiile de membru în Consiliul de 
Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., precum și cu privire la mandatarea reprezentanților 
județului Olt în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A. pentru numirea 
membrilor Consiliului de Administrație desemnați în urma procedurii de selecție. 

          Nr. 3223/23.03.2022 
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În urma procedurii de selecție, pentru mandatul 2019-2023, au fost desemnați următorii 
membri în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. : 

1. Armanaschi Alberto 
2.  Popa Ion 
3. Buiculescu Ion 
4.  Mitroi Marius 

  Astfel s-au ocupat patru poziții de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM 
S.A., o poziție rămânând vacantă și prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.11/30.01.2020 s-a 
aprobat reluarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post de administrator în cadrul 
Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A.. 

Ca urmare a instituirii stării de urgență în data de 16 martie 2020 pe teritoriul României pe o 
durată de 30 de zile, prelungită în data de 15 aprilie cu 30 de zile, a extinderii epidemiei cu 
coronavirus în țara noastră, a importanței măsurilor pentru prevenirea și gestionarea situațiilor 
determinate de infecții cu coronavirus ʺCOVID-19ʺ la nivelul Consiliului Județean Olt și a instituțiilor 
din subordine, având în vedere că procesul de selecție implică imposibilitatea de a respecta 
măsurile de distanțare socială, prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.80/30.04.2020 a fost 
suspendată procedura de selecție a unui post de administrator în cadrul Consiliului de Administrație 
al S.C. OLT DRUM S.A., pe perioada stării de urgență instituite conform legii.  

Având în vedere înlocuirea stării de urgență cu starea de alertă, evoluția situaţiei 
epidemiologice pe teritoriul României, importanța respectării măsurilor stabilite prin Dispozițiile 
Președintelui Consiliului Județean Olt pentru prevenirea și gestionarea situațiilor determinate de 
infecții cu coronavirus ʺCOVID-19ʺ la nivelul Consiliului Județean Olt  și a instituțiilor din subordine, 
nu a fost posibilă reluarea procedurii de selecție a unui post de administrator în cadrul Consiliului de 
Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. 
 Prin adresa nr.182/15.02.2022 înregistrată la Consiliul Județean Olt nr.2248/28.02.2022, S.C 
OLT DRUM S.A. a comunicat faptul că, în prezent Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM 
S.A. are în componență 2 membri desemnați în urma procedurii de selecție si anume: domnul 
Buiculescu Ion și domnul Mitroi Marius și 3 membri provizorii și anume: domnul Călin Marian, 
domnul Jenel Copilău și domnul Popa Ionuț –Claudiu.   

Conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S.C. OLT DRUM S.A. nr.2/27.12.2022 domnul 
Popa Ion – membru desemnat în urma procedurii de selecție – a fost revocat din funcție, iar domnul 
Armanaschi Alberto -membru desemnat în urma procedurii de selecție – a demisionat. 

Potrivit prevederilor art.644 alin.(1) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările 
ulterioare, în caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecţie 
se declanşează, prin grija autorităţii publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare.   
    Procedura de selecţie pentru membrii consiliului de administraţie sau supraveghere şi 
directori se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanşare.   
  Potrivit prevederilor art.3 lit.b) din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de 
selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului 
acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, potrivit art.644 din 
ordonanţa de urgenţă şi art. V din Legea nr. 111/2016, declanşarea procedurii de selecţie a 
membrilor consiliului începe în cazul societăţilor la care statul sau o unitate administrativ-teritorială 
este acţionar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens. 

Potrivit prevederilor art.4 alin.(3) și (4) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.722/2016, în vederea desemnării membrilor consiliului la societăţi, adunarea generală 
a acţionarilor, convocată la cererea acţionarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, hotărăşte 
declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului, potrivit prevederilor art. 644 din ordonanţa 
de urgenţă şi art. V din Legea nr. 111/2016. În hotărâre se menţionează şi dacă acţionarul-stat sau 
unitate administrativ-teritorială organizează o procedură de selecţie, pentru a propune candidaţi de 
membri ai consiliului, potrivit art. 29 alin. (3) şi (4) din ordonanţa de urgenţă, respectiv dacă va 
propune consiliul candidaţi de membri ai consiliului, în aplicarea art. 29 alin. (2) din ordonanţa de 
urgenţă.   
    În cazul în care autoritatea publică tutelară propune candidaţi pentru funcţia de 
administrator, în aplicarea art. 29 alin.(3) şi (4) din ordonanţa de urgenţă, autoritatea publică tutelară 
decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecţie, respectiv dacă se realizează de 
către comisia de selecţie, în baza unei proceduri interne, de către comisia de selecţie asistată de un 
expert independent sau de către un expert independent.   



 Potrivit prevederilor Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S.C. OLT DRUM S.A. 
nr.2/14.02.2022 s-a aprobat  declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății  pentru 
cele 3 posturi vacante. Consiliul Județean Olt va propune membri pentru Consiliul de Administrație 
al S.C. Olt Drum S.A., desemnați în urma procedurii de selecție. 
 Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.186/29.03.2017, cu modificările 
ulterioare, s-a constituit Grupul de lucru alcătuit din funcționari publici din cadrul unor compartimente 
ale aparatului de specialitate ale Consiliului Județean Olt pentru exercitarea atribuţiilor şi 
competenţelor structurii de guvernanță prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, la S.C. Olt Drum S.A., în 
următoarea componență: 
 
Anamaria –Daniela BĂRBULESCU - consilier, grad profesional superior – Compartimentul Unitatea 

de Implementare a Proiectelor al Serviciului Unitatea 
de Implementare a Proiectelor, Programe și Strategii de Mediu; 

Cătălina-Maria CONEA  - consilier, grad profesional superior - Serviciul Buget, Impozite 
și Taxe, Direcția Economică, Buget-Finanțe 

Bogdan – Florinel JIANU  - consilier juridic, grad profesional superior - Serviciul Juridic-   
Contencios; 

Teodor TÂNȚU - consilier, grad profesional principal - Serviciul Tehnic, 
Investiții, Direcția Tehnică și Investiții  

Laura BOCAI            - șef serviciu - Serviciul Resurse Umane și Managementul  
Unităților Sanitare. 

 
 Analizând necesitatea de a ocupa cele 3 poziții de membri, rămase vacante în cadrul 

Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., se constată că sunt întrunite condițiile legii în 
vederea declanșării de către Consiliul Județean Olt a procedurii de selecție pentru 3 membri în  
Consiliul de Administrație al S.C. Olt Drum S.A.  

Având în vedere  că procedura de selecție a administratorilor unei întreprinderi publice – 
societate comercială este complexă, presupune parcurgerea mai multor etape, realizarea de 
analize,  documente de lucru care presupun cunoștințe temeinice în domeniu, experiență de lucru și 
abilități profesionale specifice apreciem că ar fi necesar și util ca procedura de selecție pentru 3 
membri în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023 să fie 
realizată de o comisie de selecție asistată de un expert independent. 

Potrivit prevederilor art.11 alin.(1) teza întâi, alin.(3) și (4) din Normele metodologice pentru 
stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, 
a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare 
implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, comisia de 
selecţie se înfiinţează prin act administrativ al autorităţii publice tutelare. 
 Preşedintele comisiei trebuie să îşi desfăşoare activitatea în cadrul autorităţii publice 
tutelare, cerinţă ce nu este obligatorie pentru ceilalţi membri ai comisiei.   
    Numărul şi componenţa comisiei se stabilesc de fiecare autoritate publică tutelară.   
 Potrivit prevederilor art.12 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.722/2016, comisia de selecţie prevăzută la art.11 are următoarele atribuţii:   

a) în cazul în care nu au fost contractate serviciile unui expert independent, derulează întreaga 
procedură de selecţie şi propune candidaţii selectaţi în lista scurtă în vederea numirii pentru 
poziţia de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest 
scop;   

b) în cazul în care au fost contractate serviciile unui expert independent, realizează evaluarea 
finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă şi face propuneri în vederea numirii pentru poziţia 
de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;   

c) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului, 
cu expertul independent, cu alte organisme implicate în procedura de selecţie, după caz;   

d) orice alte atribuţii stabilite prin actul administrativ de înfiinţare. 
Pentru a asigura desfășurarea în bune condiții a procedurii de selecție, propunem ca la 

nivelul Consiliului Județean Olt să se constituie prin hotărâre a consiliului județean o comisie de 
selecție compusă din 3 membri, asistată de un secretar care să asigure întocmirea documentațiilor 
în cadrul procedurii.  



  Potrivit prevederilor art.8-10 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.722/2016, în cazul în care se decide contractarea serviciilor unui expert independent, plata 
acestuia se efectuează de contractant.   
    Termenii de referinţă pentru expertul independent sunt propuşi pe baza componentei iniţiale 
a planului de selecţie:   

a) pentru regiile autonome, de către autoritatea publică tutelară cu consultarea consiliului regiei 
autonome;   

b) pentru societăţi, de către autoritatea publică tutelară sau comitetul de nominalizare şi 
remunerare, după caz.   

    Termenii de referinţă se aprobă de către conducătorul autorităţii publice tutelare sau, după 
caz, de consiliu.   
   Autoritatea publică tutelară sau, după caz, consiliul poate solicita expertului independent o 
opinie consultativă asupra profilului consiliului regiei autonome sau societăţii.   
    Autoritatea publică tutelară decide dacă structura de guvernanţă corporativă sau, după caz, 
consiliul, în cazul regiilor autonome, conduce şi coordonează toate activităţile ce ţin de 
monitorizarea caracterului adecvat al structurii consiliului şi în toate aspectele ce ţin de procedura 
de reînnoire a mandatului şi selecţie, în concordanţă cu prevederile ordonanţei de urgenţă şi ale 
prezentelor norme.   
    Selecţia expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu luarea în considerare a criteriilor mai jos 
enumerate, dar fără a se limita la acestea:   

a) portofoliul de clienţi în ultimii 3 ani pentru selecţia administratorilor sau directorilor la 
întreprinderi publice sau private;   

b) valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecţie a 
administratorilor şi directorilor;   

c) componenţa echipei de proiect cu referire la numărul de experţi ce poate fi alocat proiectului 
şi expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori;   

d) gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privinţa recrutării de 
administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice;   

e) managementul de proiect şi capacităţile de coordonare ale expertului;   
f) experienţă în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a 

nevoilor de strategii de afaceri, organizaţionale, de conducere şi guvernanţă;   
g) procentul de candidaţi recomandaţi şi ulterior selectaţi, care îşi păstrează această calitate 

pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.  
 
Având în vedere: 

- adresa S.C OLT DRUM S.A nr.182/15.02.2022 înregistrată la Consiliul Județean Olt   
nr.2248/28.02.2022; 

- prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S.C. OLT DRUM S.A. 
nr.2/14.02.2022 cu privire la declanșarea procedurii de selecție a administratorilor 
societății pentru posturile vacante; 

- 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 Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.181/17.12.2020 cu privire la Adunarea 
Generală a Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A. Slatina; 

- prevederile Statutului societății ”Olt Drum” S.A.; 
- prevederile art.2 pct.2 lit.b) și pct.3 lit.b), art.3 pct.2 și pct.4-7, art.32, art.28, art.29 

alin.(1),(3) și (4) și art.644 alin.(1), (3) și (4) 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.3 lit.b), art.4 alin.(3), art.8-10, art.11 alin.(1) teza întâi, alin.(3) și (4)  și 
art.12 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a 
listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a 
procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.186/29.03.2017 
privind constituirea unui grup de lucru pentru exercitarea atribuțiilor și competențelor 
structurii de guvernanță corporativă prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 



completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, la S.C. 
OLT DRUM S.A Slatina, cu modificările ulterioare, 

 
➢ propunem următoarele: 

- aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru  3 membri în Consiliul de Administrație al 
S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023; 

- derularea procedurii de selecție de către o comisie de selecție asistată de un expert 
independent selectat în conformitate cu normele legale în vigoare; 

- contractarea expertului independent de către Consiliul Județean Olt prin grija Președintelui și 
a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, după definitivarea componentei 
inițiale a Planului de selecție; 

- constituirea comisiei de selecție pentru 3  membri în Consiliul de Administrație al S.C. OLT 
DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023 în următoarea componență: 
Președinte: Motoi Cornel                 – director executiv, Direcția Tehnică și Investiții,     

Consiliul Județean Olt; 
Supleant: Davidescu Ovidiu-Marian – arhitectul-Șef al Județului, Consiliul Județean Olt;                                                    
Membru: Netcu Costinel                  –  șef serviciu, Serviciul Administrarea Patrimoniului,  

                         Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor  
                                                            Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea   

             Județeană de Transport, Consiliul Județean Olt; 
Supleant:Negrilă Mihaela                 – șef serviciu, Serviciul Tehnic, Investiții, Consiliul  

             Județean Olt; 
Membru:Bocai Laura                       – șef serviciu, Serviciul Resurse Umane și  

Managementul  Unităților Sanitare, Consiliul  
Județean Olt; 

Supleant: Burciu Mihaela                – consilier superior, Serviciul Resurse Umane și   
Managementul Unităților Sanitare, Consiliul     
Județean  Olt; 

- secretariatul comisiei de selecție va fi asigurat de domnul Țânțu Teodor – consilier principal, 
Serviciul Tehnic, Investiții al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Olt, având ca supleant pe domnul Cătălin-George Lăzărescu – 
inspector principal, Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM 
S.A. pentru mandatul 2019-2023 în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare; 

- după finalizarea procedurii, raportul pentru numirile finale întocmit de comisia de selecție va 
fi prezentat Președintelui Consiliului Județean Olt în vederea mandatării reprezentanților 
Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru propunerea de membri 
în consiliu. 

 

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

aprobarea acestuia în forma prezentată. 

        

 

 
 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT    
Direcția Tehnică și Investiții                AVIZAT,     
Serviciul Resurse Umane și           VICEPREȘEDINTE 
Managementul Unităților Sanitare                   Virgil DELUREANU 
Serviciul Juridic - Contencios                                              
Grupul de lucru – Guvernanță corporativă                 
Nr.3226/ 23.03.2022                                
                                                   
 
 

RAPORT 
la Proiectul de hotărâre cu privire la declanșarea procedurii de selecție pentru 3 membri în 
Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023, precum și 

cu privire la constituirea comisiei de selecție 
 

 
 În subordinea Consiliului Județean Olt este înființată și funcționează S.C. OLT DRUM S.A. – 
persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, cu unic acționar Consiliul Județean 
Olt. Consiliul Județean Olt are calitate de autoritate publică tutelară în raport cu S.C. OLT DRUM S.A. și în 
această calitate, exercită toate drepturile și obligațiile prevăzute de 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, precum și de celelalte acte normative în 
materie. 
 Potrivit Statutului societății S.C. OLT DRUM S.A., conducerea societății este asigurată de Adunarea 
Generală a Asociaților compusă din 2 membri – reprezentanți ai Consiliului Județean Olt desemnați prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.181/17.12.2020. 
  Societatea este administrată de un Consiliu de administrație compus din 5 administratori, aleși de 
adunarea generală a acționarilor pe o perioada de 4 ani. 

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și 
independenți, în sensul art.1382 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.  

În perioada mai – noiembrie 2019 s-a derulat procedura de selecție a membrilor Consiliului de 
Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., pentru mandatul 2019-2023, în baza Ordonanţei 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. 

În cadrul acestei proceduri  au fost adoptate următoarele acte administrative: 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.82/30.05.2019 cu privire la declanșarea procedurii de 
selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-
2023, precum și cu privire la constituirea comisiei de selecție; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 115/25.07.2019 cu privire la aprobarea Planului de selecție 
pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 
2019-2023 – componenta integrală, aprobarea Profilului și matricei profilului Consiliului de 
Administrație, precum și a profilului și matricei profilului candidatului pentru poziția de membru în 
Consiliul de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.183/15.07.2019, prin care a fost aprobată 
Scrisoarea de așteptări în procesul de recrutare pentru poziția de membru în Consiliul  de 
Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.194/28.11.2019 cu privire la aprobarea Raportului Comisiei 
de Selecție privind numirea finală pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT 
DRUM S.A., precum și cu privire la mandatarea reprezentanților județului Olt în Adunarea Generală 
a Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A. pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație 
desemnați în urma procedurii de selecție. 
În urma procedurii de selecție, pentru mandatul 2019-2023, au fost desemnați următorii membri în 

Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. : 
1. Armanaschi Alberto 
2.  Popa Ion 
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3. Buiculescu Ion 
4.  Mitroi Marius 

  Astfel s-au ocupat patru poziții de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., o 
poziție rămânând vacantă și prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.11/30.01.2020 s-a aprobat reluarea 
procedurii de selecție pentru ocuparea unui post de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al 
S.C. OLT DRUM S.A.. 

Ca urmare a instituirii stării de urgență în data de 16 martie 2020 pe teritoriul României pe o durată 
de 30 de zile, prelungită în data de 15 aprilie cu 30 de zile, a extinderii epidemiei cu coronavirus în țara 
noastră, a importanței măsurilor pentru prevenirea și gestionarea situațiilor determinate de infecții cu 
coronavirus ʺCOVID-19ʺ la nivelul Consiliului Județean Olt și a instituțiilor din subordine, având în vedere 
că procesul de selecție implică imposibilitatea de a respecta măsurile de distanțare socială, prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.80/30.04.2020 a fost suspendată procedura de selecție a unui post de 
administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., pe perioada stării de urgență 
instituite conform legii.  

Având în vedere înlocuirea stării de urgență cu starea de alertă, evoluția situaţiei epidemiologice pe 
teritoriul României, importanța respectării măsurilor stabilite prin Dispozițiile Președintelui Consiliului 
Județean Olt pentru prevenirea și gestionarea situațiilor determinate de infecții cu coronavirus ʺCOVID-19ʺ 
la nivelul Consiliului Județean Olt  și a instituțiilor din subordine, nu a fost posibilă reluarea procedurii de 
selecție a unui post de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. 
 Prin adresa nr.182/15.02.2022 înregistrată la Consiliul Județean Olt nr.2248/28.02.2022, S.C OLT 
DRUM S.A. a comunicat faptul că, în prezent Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. are în 
componență 2 membri desemnați în urma procedurii de selecție si anume: domnul Buiculescu Ion și 
domnul Mitroi Marius  și 3 membri provizorii și anume: domnul Călin Marian, domnul Jenel Copilău  și 
domnul Popa Ionuț –Claudiu.   

Conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S.C. OLT DRUM S.A. nr.2/27.12.2022 domnul Popa 
Ion – membru desemnat  în urma procedurii de selecție – a fost revocat din funcție, iar domnul Armanaschi 
Alberto -membru desemnat în urma procedurii de selecție –  a demisionat. 

Potrivit prevederilor art.644 alin.(1) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, în 
caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecţie se declanşează, 
prin grija autorităţii publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare.   
    Procedura de selecţie pentru membrii consiliului de administraţie sau supraveghere şi directori se 
finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanşare.   
  Potrivit prevederilor art.3 lit.b) din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de 
întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii 
privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.722/2016, potrivit art.644 din ordonanţa de urgenţă şi art. V din Legea nr. 
111/2016, declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului începe în cazul societăţilor la care 
statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, la data la care autoritatea publică tutelară 
emite actul administrativ în acest sens. 

Potrivit prevederilor art.4 alin.(3) și (4) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.722/2016, în vederea desemnării membrilor consiliului la societăţi, adunarea generală a 
acţionarilor, convocată la cererea acţionarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, hotărăşte 
declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului, potrivit prevederilor art. 644 din ordonanţa de 
urgenţă şi art. V din Legea nr. 111/2016. În hotărâre se menţionează şi dacă acţionarul-stat sau unitate 
administrativ-teritorială organizează o procedură de selecţie, pentru a propune candidaţi de membri ai 
consiliului, potrivit art. 29 alin. (3) şi (4) din ordonanţa de urgenţă, respectiv dacă va propune consiliul 
candidaţi de membri ai consiliului, în aplicarea art. 29 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.   
    În cazul în care autoritatea publică tutelară propune candidaţi pentru funcţia de administrator, în 
aplicarea art. 29 alin.(3) şi (4) din ordonanţa de urgenţă, autoritatea publică tutelară decide modalitatea 
prin care se realizează procedura de selecţie, respectiv dacă se realizează de către comisia de selecţie, 
în baza unei proceduri interne, de către comisia de selecţie asistată de un expert independent sau de către 
un expert independent.   

 Potrivit prevederilor Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S.C. OLT DRUM S.A. 
nr.2/14.02.2022 s-a aprobat  declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății  pentru cele 3 
posturi vacante. Consiliul Județean Olt va propune membri pentru Consiliul de Administrație al S.C. Olt 
Drum S.A., desemnați în urma procedurii de selecție. 
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 Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.186/29.03.2017, cu modificările ulterioare, 
s-a constituit Grupul de lucru alcătuit din funcționari publici din cadrul unor compartimente ale aparatului 
de specialitate ale Consiliului Județean Olt pentru exercitarea atribuţiilor şi competenţelor structurii de 
guvernanță prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr.111/2016, la S.C. Olt Drum S.A., în următoarea componență: 
 
Anamaria –Daniela BĂRBULESCU - consilier, grad profesional superior – Compartimentul Unitatea 

de Implementare a Proiectelor al Serviciului Unitatea 
de Implementare a Proiectelor, Programe și Strategii de Mediu  ; 

Cătălina-Maria CONEA  - consilier, grad profesional superior - Serviciul Buget, Impozite și 
Taxe, Direcția Economică, Buget-Finanțe 

Bogdan – Florinel JIANU  - consilier juridic, grad profesional superior - Serviciul Juridic-   
Contencios; 

Teodor TÂNȚU - consilier, grad profesional principal - Serviciul Tehnic, Investiții, 
Direcția Tehnică și Investiții  

Laura BOCAI      - șef serviciu - Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților  
           Sanitare. 

 
 Analizând necesitatea de a ocupa cele 3 poziții de membri, rămase vacante în cadrul Consiliului 

de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., se constată că sunt întrunite condițiile legii în vederea declanșării 
de către Consiliul Județean Olt a procedurii de selecție pentru 3 membri în  Consiliul de Administrație al 
S.C. Olt Drum S.A.  

Având în vedere  că procedura de selecție a administratorilor unei întreprinderi publice – societate 
comercială este complexă, presupune parcurgerea mai multor etape, realizarea de analize,  documente 
de lucru care presupun cunoștințe temeinice în domeniu, experiență de lucru și abilități profesionale 
specifice apreciem că ar fi necesar și util ca procedura de selecție pentru 3 membri în Consiliul de 
Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023 să fie realizată de o comisie de selecție 
asistată de un expert independent. 

Potrivit prevederilor art.11 alin.(1) teza întâi, alin.(3) și (4) din Normele metodologice pentru 
stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a 
clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare 
implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, comisia de selecţie se 
înfiinţează prin act administrativ al autorităţii publice tutelare. 
 Preşedintele comisiei trebuie să îşi desfăşoare activitatea în cadrul autorităţii publice tutelare, 
cerinţă ce nu este obligatorie pentru ceilalţi membri ai comisiei.   
    Numărul şi componenţa comisiei se stabilesc de fiecare autoritate publică tutelară.   
 Potrivit prevederilor art.12 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.722/2016, comisia de selecţie prevăzută la art.11 are următoarele atribuţii:   

a) în cazul în care nu au fost contractate serviciile unui expert independent, derulează întreaga 
procedură de selecţie şi propune candidaţii selectaţi în lista scurtă în vederea numirii pentru poziţia 
de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;   

b) în cazul în care au fost contractate serviciile unui expert independent, realizează evaluarea finală 
a candidaţilor selectaţi în lista scurtă şi face propuneri în vederea numirii pentru poziţia de membri 
în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;   

c) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului, cu 
expertul independent, cu alte organisme implicate în procedura de selecţie, după caz;   

d) orice alte atribuţii stabilite prin actul administrativ de înfiinţare. 
Pentru a asigura desfășurarea în bune condiții a procedurii de selecție, propunem ca la nivelul 

Consiliului Județean Olt să se constituie prin hotărâre a consiliului județean o comisie de selecție compusă 
din 3 membri, asistată de un secretar care să asigure întocmirea documentațiilor în cadrul procedurii.  
  Potrivit prevederilor art.8-10 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.722/2016, în cazul în care se decide contractarea serviciilor unui expert independent, plata acestuia se 
efectuează de contractant.   
    Termenii de referinţă pentru expertul independent sunt propuşi pe baza componentei iniţiale a 
planului de selecţie:   
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a) pentru regiile autonome, de către autoritatea publică tutelară cu consultarea consiliului regiei 
autonome;   

b) pentru societăţi, de către autoritatea publică tutelară sau comitetul de nominalizare şi remunerare, 
după caz.   

    Termenii de referinţă se aprobă de către conducătorul autorităţii publice tutelare sau, după caz, de 
consiliu.   
   Autoritatea publică tutelară sau, după caz, consiliul poate solicita expertului independent o opinie 
consultativă asupra profilului consiliului regiei autonome sau societăţii.   
    Autoritatea publică tutelară decide dacă structura de guvernanţă corporativă sau, după caz, 
consiliul, în cazul regiilor autonome, conduce şi coordonează toate activităţile ce ţin de monitorizarea 
caracterului adecvat al structurii consiliului şi în toate aspectele ce ţin de procedura de reînnoire a 
mandatului şi selecţie, în concordanţă cu prevederile ordonanţei de urgenţă şi ale prezentelor norme.   
    Selecţia expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu luarea în considerare a criteriilor mai jos enumerate, dar 
fără a se limita la acestea:   

a) portofoliul de clienţi în ultimii 3 ani pentru selecţia administratorilor sau directorilor la întreprinderi 
publice sau private;   

b) valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecţie a 
administratorilor şi directorilor;   

c) componenţa echipei de proiect cu referire la numărul de experţi ce poate fi alocat proiectului şi 
expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori;   

d) gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privinţa recrutării de 
administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice;   

e) managementul de proiect şi capacităţile de coordonare ale expertului;   
f) experienţă în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de 

strategii de afaceri, organizaţionale, de conducere şi guvernanţă;   
g) procentul de candidaţi recomandaţi şi ulterior selectaţi, care îşi păstrează această calitate pentru 

mai mult de un an în ultimii 3 ani.  
 
Având în vedere: 

- adresa S.C OLT DRUM S.A nr.182/15.02.2022 înregistrată la Consiliul Județean Olt   
nr.2248/28.02.2022; 

- prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S.C. OLT DRUM S.A. nr.2/14.02.2022 
cu privire la declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății pentru posturile 
vacante; 

- 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 Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.181/17.12.2020 cu privire la Adunarea 
Generală a Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A. Slatina; 

- prevederile Statutului societății ”Olt Drum” S.A.; 
- prevederile art.2 pct.2 lit.b) și pct.3 lit.b), art.3 pct.2 și pct.4-7, art.32, art.28, art.29 alin.(1),(3) 

și (4) și art.644 alin.(1), (3) și (4) 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.3 lit.b), art.4 alin.(3), art.8-10, art.11 alin.(1) teza întâi, alin.(3) și (4)  și art.12 
din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de 
până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile 
finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.722/2016; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.186/29.03.2017 privind 
constituirea unui grup de lucru pentru exercitarea atribuțiilor și competențelor structurii de 
guvernanță corporativă prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, la S.C. OLT DRUM S.A Slatina, cu 
modificările ulterioare, 
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➢ propunem următoarele: 
- aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru  3 membri în Consiliul de Administrație 

al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023; 
- derularea procedurii de selecție de către o comisie de selecție asistată de un expert 

independent selectat în conformitate cu normele legale în vigoare; 
- contractarea expertului independent de către Consiliul Județean Olt prin grija Președintelui 

și a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, după definitivarea componentei 
inițiale a Planului de selecție; 

- constituirea comisiei de selecție pentru 3  membri în Consiliul de Administrație al S.C. OLT 
DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023 în următoarea componență: 
Președinte:  Motoi Cornel   – Director executiv, Direcția Tehnică și Investiții, Consiliul  

                                     Județean Olt; 
            Supleant:      Davidescu Ovidiu-Marian –Arhitectul-Șef al Județului, Consiliul Județean Olt; 
            Membru:  Netcu Costinel – Șef serviciu, Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea  

    Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de    
     Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport,        

                                                                          Consiliul Județean Olt; 
Supleant: Negrilă Mihaela – Șef serviciu, Serviciul Tehnic, Investiții, Consiliul Județean   
                                                     Olt; 
Membru: Bocai Laura       – șef serviciu, Serviciul Resurse Umane și Managementul  

                                         Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 
Supleant:  Burciu Mihaela  – consilier superior, Serviciul Resurse Umane și   

                 Managementul Unităților Sanitare, Consiliul Județean Olt; 
- secretariatul comisiei de selecție va fi asigurat de domnul Țânțu Teodor – consilier principal, 

Serviciul Tehnic, Investiții al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Olt, având ca supleant pe domnul Cătălin-George Lăzărescu – 
inspector principal, Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM 
S.A. pentru mandatul 2019-2023 în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare; 

- după finalizarea procedurii, raportul pentru numirile finale întocmit de comisia de selecție va 
fi prezentat Președintelui Consiliului Județean Olt în vederea mandatării reprezentanților 
Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru propunerea de membri 
în consiliu. 

 
              Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile prevăzute de lege și propunem aprobarea lui în forma 
prezentată. 
 
 
        Director Executiv                Grupul de lucru – guvernanță corporativă                                       
Direcția Tehnică și Investiți               
          Cornel MOTOI                                         Anamaria-Daniela Bărbulescu – consilier superior,    
                                                                            Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor,  

                                                      Programe și Strategii de Mediu 
                                                                       
        Șef Serviciu                                             Cătălina-Maria Conea – consilier superior, Serviciul  
Serviciul Resurse Umane                              Buget, Impozite și Taxe al Direcției Economice, Buget-          

și Managementul UnitățilorSanitare                 Finanțe 
           Laura BOCAI 

  Bogdan-Florinel Jianu – consilier juridic superior 
Serviciul Juridic - Contencios 

           Șef  serviciu                                        
Serviciul Juridic - Contencios                                Laura Bocai – șef serviciu, Serviciul Resurse   
          Alin- George RUȚĂ                                        Umane și Managementul Unităților Sanitare 

 
Țînțu Teodor – consilier principal, Serviciul Tehnic,         
Investiții, Direcția Tehnică și Investiții 


