
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui mandat special,  reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la societatea comercială „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21 noiembrie 2013; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea comercială 
„Drumuri şi Poduri Locale Alba”SA 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete şi Direcţiei Juridică şi 
Administraţie Publică, nr.18168/13.11.2013  

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3- Administratie publică locală, juridică 
si ordine publică, cu amendamentul aprobat în plenul sedintei. 
Având în vedere prevederile: 

- Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art.91-(2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art.97 şi 115 (1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
Art.unic Se acordă mandat special domnului SECARĂ Victor Tudor în calitate de  reprezentant al 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea comercială „Drumuri şi Poduri 
Locale Alba”SA pentru modificarea Actului constitutiv al societăţii, după cum urmează: 

1. Paragraful I al art.11 Atribuţiile Adunării Generale a Acţionarilor va avea următorul conţinut 
„Consiliul judeţean Alba exercită toate drepturile acţionarului în numele judeţului Alba prin 
reprezentantul mandatat”. 

2. Prezintă spre aprobare Consiliului Judetean Alba bugetul de venituri si cheltuieli, programul de 
activitate pe exercitiul financiar următor si structura orgenizatorică a societătii. 

3. Completarea obiectului secundar de activitate al societăţii cu codul CAEN:2399 „Fabricarea 
altor produse din minerale nemetalice n.c.a – mixturi asfaltice” 

 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei prefectului-judeţul Alba; 
- Domnului Secară Victor Tudor; 
- Societăţii comerciale Drumuri şi Poduri Locale Alba SA; 
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din cadrul Consiliului Judeţean Alba; 

 
 
PREŞEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

            Ion Dumitrel                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                          Mariana Hurbean 
 
Alba Iulia, 21 noiembrie 2013  
Nr.208 


