
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 27.02.2014; 

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 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete, nr.2747/18.02.2014  

Văzând prevederile hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 176/2013 privind numirea 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea 

comercială Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia;: 

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 -  dezvoltare economică, bugete, 

strategii ; 

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.1 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 aprobarea prelungirii pentru o 

perioadă de 1 an, a facilităţii de credit bancar multiprodus, în limita plafonului de 

2.300.000 lei şi aprobarea garanţiilor propuse. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  încredinţează  reprezentantul 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Comerciale „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA, domnul SECARĂ Victor Tudor. 

 

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, 17.02.2014  
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