
SC OLT DRUM SA 
SLATINA

RAPORT
Asupra activitatii de administrare a SC Olt Drum SA Slatina

pe anul 2016

I. PREZENTAREA GENERALA

1.1 Scurta prezentare a societăţii
SC Olt Drum SA Slatina este persoana juridica romana , avand forma 

juridica de societate pe acţiuni, Consiliul Judeţean Olt fiind acţionar unic si este 
înregistrata la Registrul Comerţului sub nr.J28/238/1998.

Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane 
respectiv cu dispoziţiile Legii 31/1990 privind societăţile comerciale , OUG 
109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, 
ale art.187 din Codul Civil si Hotărârile Consiliului Judeţean Olt.

Sediul societăţii comerciale este in municipiul Slatina , str.Depozitelor, 
nr.15, judeţul Olt.

Activitatea principala a societăţii o constituie realizarea de lucrări de 
construcţii drumuri si autostrăzi cod CAEN 4211.

Alte activitati sunt ; producerea si comercializarea produselor 
bituminoase, închirieri de mijloace de transport si utilaje, lucrări de reparaţii si 
întreţinere dumuri si poduri.

1.2. Cadru instituţional

Prezentul Raport anual a fost elaborat in spiritul practicilor si 
principiilor guvernantei corporative in scopul de a optimiza procesele si relaţiile 
manageriale, cat si cele de administrare , constituite la nivelul societăţii, prin 
creşterea responsabilităţii managreriale, precum si prin crearea unor mecanisme 
suplimentare de protecţie a drepturilor acţionarului unic, in conformitate cu 
reglementările O.U.G. nr.109/2011, modificata si completata prin Legea 111/2016
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privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice la care statul este 
acţionar majoritar sau unic.

II. COMPONENTA SI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

2.1. Consiliul de Administraţie al SC OLT DRUM SA Slatina a funcţionat 
in anul 2016 in baza Hotărârii AGA nr. 4 / 20.05.2015 in structura actuala cu 
respectarea principiilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a 
întreprinderilor publice .

2.2. Consiliul de Administraţie in structura actuala numit prin
Hotararea AGA nr. 4 / 20.05.2015 in conformitate cu statutul societăţii are 
următoarea componenta:

2.3. Activitatea Consiliului de Administraţie s-a desfasurat in baza 
legislaţiei aplicabila societăţilor comerciale din Romania, respectiv:

- Legea 31/1990,privind societăţile comerciale cu modificările si 
completărilor ulterioare;

- Legea 544/2001 ,privind liberul acces la informaţiile de interes 
public;

- Statutul societăţii
- OUG 109/2011;Legea 111/2016,HG 722/2016
- OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul este acţionar;
- Legea 339/2015 ;privind bugetul de stat pe anul 2016;
- Legea 340/2015 , privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe 

anul 2016.

1. Stanciu Luigi-Constantin
2. Calin Marian
3. Buiculescu Ion
4. Mitroi Marius
5. Dita Ionela

preşedinte
membru
membru
membru
membru



- 3-

2.4. In anul 2016 Consiliul de Administraţie s-a intrunit de cate ori a fost nevoie, 
prezenta membrilor fiind de 100%. Astfel au fost emise un număr de 4 hotarari 
din care mai importante;

- Avizarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pe anul 2016;
- Avizarea Bilanţului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul

2015;
- Avizarea Raportului Comisiei de cenzori referitoare la bilanţul contabil 

la 31.12.2015;
- Propunere de repartizare a profitului net al anului 2015;
-Avizarea contractării unei linii de credit;
- Avizarea inchirierii terenului pe care sunt amplasaţi cei 2(doi) stâlpi de 

alimentare cu energie electrica;
- Aprobarea numirii d-nei Dita Ionela ca administrator provizoriu;.
- Aprobarea înregistrări in venituri a unui număr de 9(noua) furnizori 

prescrisi;
- Aprobarea repartizării cotei de participare a salariaţilor la profit.

In anul 2016 nu s-au înregistrat tranzacţii cu administratorii ori cu 
directorii, cu angajaţii sau cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii 
conform art.52 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa.

III. ACTIVITATI OPERAŢIONALE

3.1. Activitatea de exploatare

In cursul anului 2016 aproape întreaga activitate a societăţii a fost 
directionata pe executarea contractului subsecvent nr.7/ 18.02.2016 cu Consiliul 
Judeţean Olt privind întreţinerea si repararea drumurilor judeţene pe timp de 
vara.
In cursul anului 2016 societatea a efectuat următoarele lucrări mai importante;

424 to asfalt pentru plombe 
Lucrări întreţinere drumuri 
8,760 km covoare simple 
1,120 km IBU
Alte lucrări

Lucrări de deszăpezire a drumurilor judeţene 616.973 lei 
29.965 lei 

1.217.005 lei 
2.596.930 lei 

980.136 lei 
524.738 lei
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3.2 Activitatea de resurse umane.

Pentru SC Olt Drum SA, factorul uman a reprezentat întotdeauna o principala 
sursa de îndeplinire a obiectivelor fixate.

In acest context politica de resurse umane dezvoltata la nivelul societăţii 
a luat in considerare fiecare salariat in parte ca o individualitate distincta in 
mecanismul funcţional al societăţii. S-au stabilit sarcini specifice fiecărui salariat, 
echilibrate cantitativ, pentru a putea fi îndeplinite astfel incat sa nu prezinte 
niciun risc in ceea ce priveşte calitatea execuţiei.

Mai mult in vederea asigurării concordantei dintre cerinţele si 
standardele postului si calificativelor angajatului, care sa determine creşterea 
performantelor angajatului, a fost implementat un sistem de evaluare a 
performantelor profesionale individuale.

In cursul anului 2016 au fost angajate un număr de 2 persoane. 
Priorităţile resurselor umane in anul 2016 au fost:

- Asigurarea resurselor umane in vederea asigurării programului de 
activitate;

- Participarea la şedinţa de încheiere a Contractului Colectiv de 
Munca la nivel de ramura (construcţii drumuri);

- încheierea unui nou Contract Colectiv de Munca;
- Aplicarea pe întreaga perioada a legislaţiei in domeniul resurselor 

umane;
Principalele activitati au fost:
- înregistrarea personalului;
- întocmirea si completarea dosarelor individuale si verificarea 

sanatatii personalului de către instituţii specializate in domeniu;
- Urmărirea salariilor de încadrare individuale si corelarea acestora 

cu legislaţia in domeniu;
- Stabilirea cuatumului ajutoarelor sociale si a primei de vacanta 

prin consultări cu reprezentaţii sindicatului si ai salariaţilor.



In perioada de referinţa numărul mediu de personal a fost de 56 de salariaţi din 
care 44 muncitori. Cheltuielile cu salariile in acest an au fost in suma de 
1.551.524 lei din care 102.000 lei indemnizaţii pentru Consiliul de Administraţie si 
Comisia de Cenzori.

3.3. Activitatea de natura juridica

In cursul anului 2016 au fost întreprinse acţiuni de recuperare a creanţelor 
societăţii,astfel :
Am asigurat reprezentarea societăţii in procesele aflate pe rolul Tribunalului 
Harghita si a Curţii de Apel Tg. Mureş in mai multe stadii procesuale obţinând 
hotarare definitiva prin care debitoarea SC HAMEROK METALL SA a fost obligata 
la plata sumei de 51.225 lei din care debit 17.850 lei diferenţa de 33.375 lei 
reprezentând penalitati de întârziere si cheltuieli de judecata.
Tot in aceasta perioada a fost promovata acţiune in pretenţii fata de UAT 
Voineasa împotriva careia fost obtinuta hotarare definitiva in favoarea societăţii, 
a fost promovata acţiune in pretenţii împotriva SC Andreas Grup Junior SRL 
Mărgineni, obţinând hotarare definitiva in favoarea societăţii, urmând a fi pusa in 
executare.
A fost reprezentata societatea noastra in procesul promovat de UAT Priseaca, 
urmând a fi pronunţata o hotarare de fond la Tribunalul Olt.

3.4. Activitatea de control managerial.

Societatea a elaborat si implementat propriul Sistem de control intern 
managerial , in conformitate cu prevederile Ordinului nr.946/2005, a fost 
elaborata Procedura operaţionala referitoare la urmărirea angajamentelor legale 
privind achiziţia de bunuri.

IV. PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETĂŢII

Operaţiunile economice derulate pentru realizarea activitatilor desfăşurate au 
fost înregistrate in evidenta contabila a societăţii in conformitate cu prevederile 
legale in vigoare in cursul anului 2016.
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In cursul anului 2016 SC OLT DRUM SA Slatina a realizat venituri totale in suma 
de 6.692.747 lei cu un volum al cheltuielilor de 6.643.595 lei înregistrând un 
profit brut in suma de 49.152 lei.
Situaţia contului de profit si pierdere la 31.12.2015 se prezintă astfel;

Venituri totale 6.692.747 lei
- Cheltuieli totale 6.643.595 lei

Profit brut 49.152 lei

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SC OLT DRUM S f SLATINA

Preşedinte : Stanciu Luigi

Membru

Membru

Membru

Membru

Calin Marian 

Buiculescu Ion 

Dita Ionela 

Mitroi Marius


