
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind înlocuirea a doi membri din Consiliul de administraţie al  

Societăţii comerciale "Drumuri şi Poduri Locale Alba " S.A. 
 
 
 

                 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 24 februarie 2005; 
                  Luând în dezbatere: 
                   - Proiectul de hotărâre privind înlocuirea a doi membri din Consiliul de administraţie al 
Societăţii comerciale "Drumuri şi Poduri Locale Alba " S.A .înregistrat sub nr.61 din 7 februarie 
2005, iniţiat de domnul Ion Dumitrel, preşedinte al Consiliului judeţean Alba; 
                   - demisiile domnilor Rusu - Stoian Gavril şi Meteş Mircea din calitatea de membru în 
Consiliul de administraţie al Societaţii  comerciale "Drumuri şi Poduri Locale Alba " S.A.; 
                   - raportul Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr. 1263 din 4 februarie 2005                     cu 
privire la eliberarea şi alegerea unor membri în Consiliul de administraţie al Societaţii comerciale 
"Drumuri şi Poduri Locale Alba "S.A. ca urmare a demisiilor domnilor Rusu -Stoian Gavril şi 
Meteş Mircea; 
       Văzând:    
                    - avizul Comisiei de specialitate nr. 1-Comisia economică şi administrarea domeniului 
public şi privat; 
                 Ţinând cont de rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal al comisiei de 
validare a Consiliului judeţean Alba; 
                  Având în vedere prevederile: 
                    -  art.  13 litera "b" din Actul Constitutiv al Societăţii comerciale "Drumuri şi  Poduri 
Locale Alba " S.A.; 

       - art. 111-(2)  litera "b"  şi art. 134 -(4) din Legea nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată; 
                      -  art.104 -(1)  litera "i" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
                 În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 
 

HOTĂRÂRE 

        Art.1  Ia act de demisia domnului Rusu - Stoian Gavril şi a domnului Meteş Mircea. 
        Art.2.  Domnii  Crişan Emil şi Sava Dorin se aleg în calitate de membri în Consiliul de 
Administraţie al  Societăţii comerciale "Drumuri şi Poduri Locale Alba" S.A.  
        Art.3  Se împuterniceşte consilierul juridic al societăţii comerciale, doamna Daniela Monica 
Toma să îndeplinească formalităţile legale la Oficiul Registrului Comerţului. 
 

- Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Prefecturii  judeţului Alba; 
- Societăţii comerciale " Drumuri şi Poduri Locale Alba " S.A; 
- Domnului Rusu-Stoian Gavril; 
- Domnului Meteş Mircea; 
- Domnului Crişan Emil; 



- Domnului Sava Dorin; 
- Direcţilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba. 

 
 
 
        PREŞEDINTE,                                                                  
         Ion Dumitrel                                                         CONTRASEMNEAZĂ,                                                       
                                                                                        SECRETAR GENERAL 
                                                                                               Mariana Hurbean 
 
 
NOTĂ:  Prezenta hotărâre a fost adoptată în exercitarea drepturilor acţionarului unic la Societatea 
comercială " Drumuri şi Poduri Locale Alba " S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia , 24 februarie 2005 
Nr.71. 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


