
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special  reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21 august 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 „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba”SA 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete, Direcţiei Juridică şi Relaţii 

Publice nr. 13426/14.08.2014 

- Adresa societăţii Drumuri şi Poduri Locale Alba SA înregistrată la registratura Consiliului 

Judeţean Alba nr.13456/18.08.2014 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, 

bugete, strategii;  

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr.31/1990 privind societăţile, 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 „Drumuri şi Poduri 

Locale Alba”SA să exercite în numele şi pe seama sa, modificarea  Actului constitutiv al societăţii, 

după cum urmează: 

1. Articolul 2.  „Forma juridică a societăţii”  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.  

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.” 

2. Articolul 5.  „Obiectul de activitate al societăţii” alin.1 se modifică şi va avea 

următorul cuprins:  
„Domeniul de activitate al societatii este executarea lucrarilor specifice de drumuri si poduri, 

producerea si comercializarea de bunuri, prestarea de servicii asa cum sunt prevazute in obiectul 

principal si secundar de activitate, atat pentru persoane juridice cat si pentru persoane fizice din tara 

sau strainatate. 

In cadrul domeniului de activitate obiectul principal este constructia, intretinerea, repararea, 

modernizarea si exploatarea drumurilor si podurilor.” 



 

  

  

 

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 ; 

- Direcţiei Juridică  Relaţii Publice  

 

 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE,                                                              Contrasemnează, 

              Ion DUMITREL                                                   p. SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                   Liliana NEGRUŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 21.08.2014  

Nr. 137 


