
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 29 mai 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 comun al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete, Direcţiei Juridică şi 
Relaţii Publice şi Direcţiei Tehnice nr. 8495/ 22.05.2014 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economica, 
bugete, strategii,  cu amendamentul aprobat în şedinţă;  

Având în vedere prevederile: 
- Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 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; 
- art. 79 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă; 

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 să exercite în numele şi pe seama sa, modificarea  Actului 
constitutiv al societăţii, după cum urmează: 
  „I. Articolul 1 „Denumirea societatii comerciale” 

Denumirea societatii este: Societatea “Drumuri si Poduri Locale Alba“ S.A, actionarul unic 
este Consiliul Judetean Alba. 

În cuprinsul Actului constitutiv sintagma “societatea comercială” se va înlocui cu termenul 
“societate”. 
 In toate facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea 
acesteia este urmata de cuvintele “Societate pe Actiuni“ sau de initialele S.A., de  capitalul social si 
de numarul de  inregistrare la registrul  comertului. 

II. Articolul 2.  „Forma juridică a societăţii comerciale”  se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA este persoana juridică română, este 
întreprindere publică potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, este societate pe acţiuni  reglementată de Legea nr. 31/1990, cu modificările şi 
completările ulterioare, rezultată ca urmare a reorganizării regiei autonome de interes judeţean,  cu  
capital social deţinut în totalitate de Judeţul Alba, în calitate de acţionar unic şi, totodată, are statut 
de operator de servicii comunitare de utilităţi publice de administrare a domeniului public şi privat 
în sensul prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare . 

 



Activitatea societăţii se desfăşoară conform prezentului act constitutiv şi ale actelor 
normative în vigoare. 

Societatea se organizează şi funcţionează în sistem unitar. 
Acţionarul răspunde numai în limita capitalului social al societăţii.” 
III. Articolul 5.  „Obiectul de activitate al societăţii” se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„Obiectul de activitate al societăţii  este furnizarea/prestarea serviciilor comunitare de 

utilităţi publice – administrarea domeniului public şi privat al judeţului Alba- administrarea, 
întreţinerea şi repararea drumurilor judeţene, a cărei gestiune va fi delegată conform contractului de 
delegare, societatea asigurând nemijlocit gestiunea serviciului, inclusiv dreptul şi obligaţia de 
administrare, funcţionare şi exploatare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului furnizat, 
în aria definită de respectivul contract.  
 Obiectul principal de activitate al societatii il constituie : 
- 4211  Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor 
 Obiectul secundar de activitate al societatii il constituie : 
- 2399  Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.- mixturi asfaltice 
- 4120  Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 
- 4212  Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane 
- 4299  Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a 
- 4311  Lucrari de demolare a constructiilor 
- 4312  Lucrari de pregatire a terenului 
- 4213  Constructia de poduri si tunele 
- 4221  Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide 
- 4222  Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii 
- 4299  Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a 
- 4399  Alte lucrari de constructii n.c.a. 
- 4291  Constructii hidrotehnice 
- 4321  Lucrari de instalatii electrice 
- 4322  Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat 
- 4329  Alte lucrari de instalatii pentru constructii 
- 8020  Activitati de servicii privind sistemele de securizare 
- 4331  Lucrari de ipsoserie 
- 4332  Lucrari de tamplarie si dulgherie 
- 4333  Lucrari de pardosire si placare a peretilor 
- 4334  Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 
- 4339  Alte lucrari de finisare 
- 0811 Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, 
ghipsului, cretei si a ardeziei 
- 0812  E xtractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului 
- 0990 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor 
- 2361 Fabricarea produselor din  beton pentru constructii 
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii 
- 2363 Fabricarea betonului 
- 2364 Fabricarea mortarului 
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos 
- 2370 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei; 
- 3311 Repararea articolelor fabricate din  metal 
- 3831 Demontarea( dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea 
materialelor 
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
- 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare(sub 3,5 tone) 
- 4519 Comert cu alte autovehicule 
- 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor 
- 4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehcule 



- 4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule 
- 4613  Intermedieri in comertul cu material si materiale de constructii 
- 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor  de constructie si echipamentelor 
sanitare 
- 4690 Comert cu ridicata nespecializat 
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri; 
- 4942 Servicii de mutare 
- 5224 Manipulari 
- 5210 Depozitari 
- 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi rutiere 
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate 
- 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract 
- 8110 Activitati de servicii suport combinate 
- 7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii 
- 7739 Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a 
- 7111 Activitati de arhitectura 
- 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea 
- 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a 
- 7120 Activitati de testari si analize tehnice 
- 8121 Activitati specializate de curatenie 
- 8129 Alte activitati de curatenie 
- 1610 Taierea si rindeluirea lemnului 
- 1621 Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn 
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri 
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii 
- 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la cobstructii 
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 
- 3319 Repararea altor echipamente 
- 4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate 
- 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor 
 În cadrul domeniului de activitate societatea  va duce la bun sfârşit şi va executa în mod 
corespunzător orice fel de angajamente şi/sau obligaţii contractuale asumate până la data modificării 
actului constitutiv. 
 Obiectul   de  activitate  al  societatii  se  va  completa  ulterior  si  cu alte  activitati, in  
conformitate  cu  prevederile  legii.            
 Activitatile societatii se vor desfasura in  conditiile  obtinerii avizelor, licenţelor şi actelor   
de  autorizare   legale   eliberate   de   catre   autoritatile   publice competente in functie de specificul 
fiecarei activitati, societatea desfasurand activitati  in  spatii  proprii  sau  inchiriate.” 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului-judeţul Alba; 
- Domnului Secară Victor Tudor; 
- Societăţii  Drumuri şi Poduri Locale Alba SA; 
- Direcţiei Tehnice; 
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete ; 
- Direcţiei Juridică  Relaţii Publice  
 

p. PREŞEDINTE,                                                      CONTRASEMNEAZĂ 
             Alin  Florin Cucui                                               SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                                   Mariana Hurbean 
 
 
 
Alba Iulia, 29.05.2014  
Nr. 93 


