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HOTĂRÂRE    
                               - PROIECT – 

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 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.d), 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. 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. 
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Art.2. Datele de desfășurare ale etapelor procedurii 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. 
 
 

 
 

Inițiator,  
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      AVIZAT 
                                                                          Secretar General al Județului, 

                                                                         Marinela-Elena ILIE  
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                         AVIZAT 
Grupul de lucru – Guvernanță corporativă                                               VICEPREŞEDINTE 
Nr. 4061/22.04.2020                                                                                        Virgil DELUREANU 
 
   
 

RAPORT 
la Proiectul de hotărâre privind 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 

 
 
       Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.82/30.05.2019 a fost aprobată atât declanșarea 
procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 
2019-2023, precum și constituirea comisiei de selecție. 
 Începând cu data menționată 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 urma derulării procedurii de selecție 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.. 
 Potrivit prevederilor art.14 lit.b) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.722/2016, în cazul societăţilor, componenta integrală a planului de selecţie se elaborează de către 
comisia de selecţie, în consultare cu comitetul de nominalizare şi remunerare, atunci când selecţia se 
efectuează de autoritatea publică tutelară, şi asistate de expertul independent, după caz. 
 Conform Procesului verbal nr.1768/19.02.2020 încheiat cu ocazia consultărilor organizate cu 
privire la elaborarea Planului de selecție – componenta integrală pentru selecția unui membru în 
Consiliul de  Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023, a fost definitivată forma 
finală a Planului de selecție, anexă la procesul verbal menționat anterior. 
 În cadrul Planului de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Olt 
Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023 – componenta integrală, la punctul IX. Etapele procesului de 
recrutare și selecție, sunt prevăzute atât etape care implică deplasarea expertului cooptat de Consiliul 
Județean Olt în procesul de selecție, întâlnirea acestuia cu comisia de selecție pentru evaluarea 
candidaturilor și alcătuirea listei lungi de candidați, cât și etape în care candidații înscriși în lista lunga 
vor fi intervievați.  

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul României, au fost adoptate măsuri 
speciale prin instituirea unor stări excepţionale în scopul prevenirii și limitării răspândirii comunitare a 
infecţiei cu coronavirus. 

 În acest sens, Preşedintele României a instituit starea de urgenţă pe întreg teritoriul României pe 
o durată de 30 de zile, prin Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României, în vigoare din data de 16.03.2020, prelungită prin Decretul nr. 240/2020 privind 
prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României pentru 30 de zile începând cu data de 15 
aprilie 2020. 

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.62/12.03.2020 referitoare la 
stabilirea unor măsuri în contextul epidemiei de coronavirus, au fost aprobate o serie de măsuri 
pentru prevenirea și gestionarea situațiilor determinate de infecții cu coronavirus ʺCOVID-19ʺ la nivelul 
Consiliului Județean Olt și a instituțiilor din subordine, în contextul extinderii epidemiei de coronavirus 
în țara noastră, măsuri aplicabile până la data de 31.03.2020. 

Prin Dispozițiile Președintelui Consiliului Județean Olt nr.79/31.03.2020 și nr.92/14.04.2020, 
a fost aprobată prelungirea aplicabilității măsurilor stabilite prin Dispoziția Președintelui 
Consiliului Județean Olt nr.62/12.03.2020 referitoare la stabilirea unor măsuri în contextul 
epidemiei de coronavirus, pe întreaga durată a stării de urgență instituită prin Decretul 
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Președintelui României nr. 195/2020 și prelungită prin Decretul Președintelui României nr. 
240/2020. 

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, 
este necesară suspendarea procedurii 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. 

În acest sens, a fost întocmit un raport de către domnul Motoi Cornel – președinte al comisiei de 
selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023, 
numită prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 82/30.05.2019. 
 Având în vedere următoarele: 

- instituirea stării de urgență pe teritoriul României pe o durată de 30 de zile, începând cu data 
de 16.03.2020, prelungită  în data de 15.04.2020 cu încă 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; 

- în cadrul etapelor procesului de selecție, prevăzute la pct. IX din Planul de selecţie - componenta 
integrală pentru desemnarea unui membru in cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. OLT 
DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023, sunt prevăzute interviuri cu candidații înscriși in lista 
lunga, fapt ce ar duce la întâlnirea candidaților cu membri comisiei de selectie; 

- deplasarea expertului independent cooptat de Consiliul Județean Olt în procesul de selectie, 
fapt ce necesită deplasarea acestuia și întâlnirea cu membri comisiei de selecție la sediul 
Consiliului Județean Olt, 

prin raportul nr.4054/22.04.2020, domnul Motoi Cornel - președinte al comisiei de selectie a membrilor 
Consiliului de Administratie al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023 propune 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: 
- 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.92/22.04.2020 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, 
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propunem următoarele: 
➢ 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; 

➢ stabilirea ulterioară prin hotărâre a Consiliului Județean Olt a datelor 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. 

 

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

aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 
             Șef serviciu                                          Grupul de lucru – guvernanță corporativă                                        
  Serviciul Juridic - Contencios                                       
   Ana-Venera ŞTEFĂNESCU                              Anamaria-Daniela Bărbulescu – consilier superior,    
                                                                             Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor,  
                                                                                 Programe și Strategii de Mediu 
 
                                                                       
        Șef Serviciu                                                    Bogdan-Florinel Jianu – consilier juridic, 
Serviciul Resurse Umane                                            Serviciul Juridic-Contencios 
și Managementul Unităților Sanitare                    
       Angela NICOLAE 
                                                                          
                                                                           Laura Bocai – consilier superior, Serviciul Resurse   
                                                                              Umane și Managementul Unităților Sanitare 
 
                                                                          
                                                                          
                                                                          Țînțu Teodor – consilier asistent, Serviciul Tehnic, 
                                                                                    Investiții, Direcția Tehnică și Investiții 
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REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de 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 

 
 
 
 
Proiectul de 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 a fost întocmit având în vedere următoarele: 

- 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.92/22.04.2020 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; 

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, este 
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necesară suspendarea procedurii 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. 

În acest sens, a fost întocmit raportul nr.4054/22.04.2020 de către domnul Motoi Cornel - președinte 
al comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 
2019-2023, prin care propune 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 cele prezentate mai sus, se impune 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 și stabilirea ulterioară prin hotărâre a Consiliului 
Județean Olt a datelor 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. 

 
 

        Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile prevăzute de lege, motiv pentru care propun 
aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 
 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

MARIUS OPRESCU 
 

 

 


