
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 publică ordinară în data de 31 martie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului 

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

- 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 nr. 5265/24 martie 2015 al Direcției dezvoltare și bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 

-  adresele Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA nr. 3/1 martie 2016 și nr. 

1473/24 martie 2016 înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr. 3545/1 martie 

2016 și nr. 5302/24 martie 2016;  

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. d  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 176/2013 privind numirea reprezentantului 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba 

SA şi aprobarea mandatului acestuia; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Victor Tudor SECARĂ în calitate de  

reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA pentru aprobarea prelungirii pentru o perioadă de 1 an, a creditului 

comercial, în limita plafonului de 2.000.000 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 „Drumuri şi Poduri Locale Alba” 

SA, domnul Victor Tudor SECARĂ. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, Societății „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA, domnului Victor Tudor SECARĂ, Direcției dezvoltare și bugete din 

aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
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