
 

  

 
 

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 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.3223/23.03.2022 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- Raportul comun nr.3226/23.03.2022 al Direcției Tehnică și Investiții, Serviciului 

Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare, Serviciului Juridic - Contencios 
Grupului de lucru – Guvernanță corporativă din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt; 

- Avizul nr.3478/29.03.2022 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Avizul nr.3482/29.03.2022 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi 
Sportive şi de Agrement; 

- 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 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
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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. 
(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. 
 
 

  PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                     Secretar  General al Județului 

                                                                                    Marinela-Elena ILIE 
 

 
 
 

SLATINA, 30.03.2022 
Nr. 52 
L.B./L.B./2ex.   

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi . 
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