
  
 
 
 

DISPOZIŢIE 
 

cu privire la aprobarea Scrisorii 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 
  
 
 
 
      Având în vedere: 

- Raportul nr. 7985/15.07.2019 al Grupului de lucru constituit pentru exercitarea atribuțiilor 
și competențelor structurii de guvernanță 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, la S.C. Olt 
Drum S.A.; 

- 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;  

- Procesul verbal nr.7879/11.07.2019 încheiat cu ocazia consultărilor organizate cu privire 
la elaborarea Scrisorii de așteptări în procesul de recrutare pentru poziția de membru în 
Consiliul de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. în mandatul 2019-2023; 

- Prevederile art. 2 pct.2 lit. c), pct. 6 și art. 3 pct. 2 lit. c) 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; 

- Prevederile Anexei nr.1c la Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de 
selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a 
clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor 
măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, înscrise în anexa nr. 1 la 
Hotărârea Guvernului nr.722/2016;  

 
 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (2) din Anexa nr.1c la Normele metodologice pentru 
stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare 
post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor 
măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, înscrise în anexa nr.1 la Hotărârea 
Guvernului nr.722/2016, al art.191 alin.(1) lit.f) și art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
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Președintele Consiliului Județean Olt emite prezenta 

dispoziție: 
 

Art.1. Se aprobă 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, cuprinsă în anexa 
care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art. 2. Scrisoarea de așteptări va fi publicată pe pagina de internet a Consiliului Județean Olt și 
a S.C. OLT DRUM S.A. cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaților. 

Art. 3. Prezenta dispoziție se comunică Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare, S.C. OLT DRUM S.A., membrilor 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 guvernanța 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., domnilor Motoi Cornel, Davidescu Ovidiu – 
Marian, Netcu Costinel și doamnelor Negrilă Mihaela, Nicolae Angela, Bocai Laura - membri și 
membri supleanți în comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT 
DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023, în vederea aducerii la îndeplinire.  
 
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 

                             
     CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                              Secretar al Județului 
                                               Marinela Elena ILIE 
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