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HOTĂRÂRE    
 

pentru suspendarea procedurii de selecție pentru ocuparea 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: 
- Referatul de aprobare nr.4057/22.04.2020 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- Raportul nr.4061/22.04.2020 al Grupului de lucru – Guvernanță corporativă din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- Avizul nr. 4302/29.04.2020 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Avizul nr. 4310/29.04.2020 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și 

de agrement; 
- raportul întocmit de domnul Motoi Cornel – președinte al comisiei de selectie a membrilor 

Consiliului de Administratie al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023, înregistrat 
la Consiliul Județean Olt sub nr. 4054/22.04.2020; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.82/30.05.2019 privind 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; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.11/30.01.2020 privind reluarea 
procedurii de selecție pentru ocuparea unui post de administrator în cadrul Consiliului de 
Administrație al S.C. OLT DRUM S.A.; 

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de 
asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
453/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de 
urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul Președintelui României 
nr.240/2020; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.62/12.03.2020 
referitoare la stabilirea unor măsuri în contextul epidemiei de coronavirus; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.79/31.03.2020 pentru 
prelungirea aplicabilității Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt 
nr.62/12.03.2020 referitoare la stabilirea unor măsuri în contextul epidemiei de coronavirus, 
pe durata stării de urgență; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.92/14.04.2020 pentru 
prelungirea aplicabilității măsurilor stabilite în contextul epidemiei de coronavirus, prin 
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.62/12.03.2020, pe durata stării de 
urgență; 

 
 
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 
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Art.1. Se aprobă suspendarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post de 

administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., pe perioada stării 
de urgență instituite conform legii. 

Art.2. Datele de desfășurare ale etapelor procedurii de selecție pentru ocuparea unui 
post de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. vor fi 
stabilite ulterior prin hotărâre a Consiliului Județean Olt. 
          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Direcției Economice, Buget-Finanțe, Serviciului Resurse 
Umane și Managementul Unităților Sanitare, doamnelor Laura Bocai, Anamaria-Daniela Bărbulescu, 
Cătălina Conea și domnilor Bogdan-Florinel Jianu, Teodor Țânțu - membri ai 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 
guvernanţa 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, comisiei de selecție 
constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.82/30.05.2019, S.C. Olt Drum S.A. în vederea 
aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și Instituției Prefectului – Județul 
Olt. 
 
 

 
 

PREȘEDINTE 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 de voturi “pentru”. 
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