
ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE  

privind propunerea candidaţilor pentru funcţiile de membri ai Consiliului de 

Administraţie al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba”SA  

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 octombrie 2016; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind propunerea candidaţilor pentru funcţiile de membri ai 

Consiliului de Administraţie al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba”S.A; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind propunerea candidaţilor pentru 

funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale 

Alba”S.A;  

 - raportul de specialitate nr. 18820 din 25 octombrie 2016 comun al Direcţiei dezvoltare 

şi bugete și Biroului resurse umane ; 

 - raportul nr. 18817/25 octombrie 2016 cu privire la rezultatele procesului de selecție 

pentru membrii Consiliului de Administrație al societății “Drumuri și Poduri Locale Alba” SA; 

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

bugete, strategii, de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei 

de specialitate nr. 3 Comisia administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 29 alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

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 propun candidaţii pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie 

al  societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. în baza selecţiei efectuată de către Comisia 

de selecţie, după cum urmează: 

- domnul Emil Nicolae MUNTEAN 

- doamna Mihaela MADARAȘ 

- domnul Eugen POPA 

- doamna Dana GĂISEANU 

- domnul Gheorghe Cornel BELEIU 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţia dezvoltare şi 

bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba și Biroului resurse umane va 

duce  la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba 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, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, societății Drumuri 

și Poduri Locale Alba SA, Direcţiei dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba și reprezentantului Județului Alba în Adunarea 

Generală a Acționarilor la societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA. 

 

                                   CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                     SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
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