
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTARARE 
 

cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  
al S.C.OLT DRUM S.A pe anul 2019 

 
 

  
 Având in vedere: 
 

- Expunerea de motive nr. 3902/12.04.2019 cu privire la  Proiectul de 
hotărâre nr.3903/12.04.2019; 

- Raportul nr.3904/12.04.2019 al Direcţiei Economice, Buget - 
Finanţe; 

- Raportul nr.4271/22.04.2019 al Comisiei pentru Studii Economico-
Sociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului; 
    -  Prevederile art. 62 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 
2019; 
    - Prevederile art.1 lit.c), art. 4 alin. (1) lit.c) și art.6 alin. (1) 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu 
modificările și completările ulterioare; 
   -  Prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, 
precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 
   -  Prevederile art.2 pct.1, pct.2 lit.b), pct.3 lit.b), art. 3 pct.2 lit.h) și art.25 
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 și completările ulterioare;  
   - Adresa S.C. OLT DRUM S.A. nr. 395/26.03.2019, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 2891/26.03.2019; 



 

 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), art. 97 alin. (1), art. 98 
coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
        Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 
 Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C.OLT DRUM 
S.A pe anul 2019, conform anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din  
prezenta hotărâre. 
 
 Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget 
Finanțe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe, Serviciului Financiar 
Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Olt, S.C OLT DRUM S.A, pentru aducerea la îndeplinire, Președintelui 
Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului -Județul Olt. 
 
 

 
PREŞEDINTE  

Marius OPRESCU 
 

                               
                                                     
                                                           
                         Contrasemnează, 
                                                                     Secretar al Judeţului Olt 
                                                                       Marinela- Elena ILIE 
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  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi „pentru” si 
1 „neparticipare la vot”. 




































