
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la acordarea unui mandat special,  reprezentantului Judeţului Alba în  

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

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna decembrie 2017; 

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat 

special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA; 

 - raportul de specialitate nr. 23668/18 decembrie 2017 al Direcției dezvoltare și bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 6268/18 decembrie 2017 a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 23661/18 decembrie 2017;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 309/19 

octombrie 2017 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA; 

 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; 

- O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal; 

- O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 

unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

 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 doamnei Paraschiva HORVAT în calitate de  

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

Poduri Locale Alba” SA pentru revocarea mandatului de administrator al doamnei Mihaela 

MADARAS. 

Art. 2. Se acordă mandat special doamnei Paraschiva HORVAT în calitate de  

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

Poduri Locale Alba” SA pentru actualizarea remuneraţiei brute a administratorilor neexecutivi 

ai societăţii, începând cu data de 1 ianuarie 2018. 

Art. 3. În temeiul prezentei hotărâri se vor efectua modificările corespunzătoare la 

Oficiul Registrului Comerțului.  

Art. 4. 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, doamna Paraschiva HORVAT. 



Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, doamnei Paraschiva HORVAT,  Direcției juridică și 

relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

 

                            AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                           SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 385  

Alba Iulia,  18  decembrie  2017 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special,  reprezentantului 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la  

Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

 

 

Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. funcţionează ca persoană juridică cu 

capital integral deţinut de Judeţul Alba  şi are ca obiect de activitate principal executarea 

lucrărilor specifice de drumuri şi poduri (construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea şi 

exploatarea acestora). 

Prin adresa nr. 6268/18 decembrie 2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 23661/18 decembrie 2017, societatea Drumuri și Poduri Locale Alba SA  comunică 

faptul că doamna Mihaela Madaras, a renunțat la calitatea de administrator al societății 

începând cu data de 6 decembrie 2017, fapt consemnat în demisia prezentată Consiliului de 

administrație, document  înregistrat  la registratura societății cu nr. 6015/6 decembrie 2017. 

În aceeași adresă Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA prezintă modificările 

legislative privind unele măsuri fiscal-bugetare prevăzute de O.U.G. nr. 79/2017 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, măsuri ce afectează în mod 

negativ remunerațiile organelor de administrare și conducere ale societății, stabilite prin 

contractele de mandat încheiate în baza prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 Dispozițiile art. 18 din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, prevede 

posibilitatea menținerii la același nivel a venitului net pentru veniturile asimilate salariilor, 

obținute în temeiul contractelor de mandat. 

Consiliul Județean Alba în calitate de acționar unic la Societatea „Drumuri şi Poduri 

Locale Alba”, exercită toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, prin 

reprezentantul mandatat.  

Astfel, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 309 din 19 octombrie 2017 de 

numire a reprezentantul Judeţului Alba în  Adunarea Generală a Acţionarilor, se impune 

acordarea unui mandat special doamnei Paraschiva HORVAT, reprezentant al Judeţului Alba 

pentru revocarea mandatului de administrator al doamnei Mihaela Madaras și actualizarea 

remuneraţiei brute a administratorilor neexecutivi ai societăţii, pentru păstrarea nivelului net al 

remuneraţiei acestora. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001  a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, text 

potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele 

consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, și ale art. 41 alin. 1 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia 

dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 385 din  18 decembrie  2017. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 
 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

Nr. 23668/18 decembrie 2017 

 

 

 

 

Raport de specialitate 

privind acordarea unui mandat special,  reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA 

 

 

 

Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA funcţionează ca persoană juridică cu 

capital integral deţinut de Judeţul Alba  şi are ca obiect de activitate principal executarea 

lucrărilor specifice de drumuri şi poduri (construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea şi 

exploatarea acestora). 

Prin adresa nr.6268/18 decembrie 2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba sub nr. 23661/18 decembrie 2017, societatea Drumuri și Poduri Locale Alba SA  

comunică faptul că doamna Mihaela Madaras  a renunțat la calitatea de administrator al 

societății începând cu data de 6 decembrie 2017, fapt consemnat în demisia prezentată 

Consiliului de administrație, document  înregistrat  la registratura societății cu nr. 

6015/06.12.2017. 

În aceeași adresă societatea Drumuri și Poduri Locale Alba SA prezintă modificările 

legislative privind unele măsuri fiscal-bugetare, prevăzute de O.U.G. nr. 79/2017 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificări esențiale în ceea 

ce privește sistemul obligatoriu de contribuții sociale, sarcina suportării acestora fiind trecută 

de la angajator la angajat.  

Ca urmare a acestor prevederi legislative precum și luând în considerare dispozițiile 

art.18 din OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea 

unor acte normative și prorogarea unor termene, se prevede (există) posibilitatea menținerii la 

același nivel a venitului net pentru veniturile asimilate salariilor, obținute în temeiul 

contractelor de mandat.  

Astfel pentru păstrarea nivelului net al remuneraţiei administratorilor societăţii stabilit 

prin contractele de mandat, încheiate cu aceştia, conform prevederilor Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, se propune Adunării Generale a Acţionarilor, adoptarea 

unei hotărâri de recalculare şi actualizare a remuneraţilor brute ale administratorilor societăţii 

Drumuri și Poduri Locale Alba SA, pentru punerea acestora în acord cu noile contribuţii sociale 

obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aşa 

cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.  

Consiliul Județean Alba în calitate de acționar unic la societatea Drumuri și Poduri Alba 

SA, exercita toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, prin reprezentantul 

mandatat.  

Astfel, în baza hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.309 din 19 octombrie 2017 de 

numire a reprezentantul Judeţului Alba în  Adunarea Generală a Acţionarilor, se impune 

acordarea unui mandat special doamnei Paraschiva HORVAT, reprezentant al Judeţului Alba 

pentru revocarea mandatului de administrator al doamnei Mihaela Madaras și actualizarea 

remuneraţiei brute a administratorilor neexecutivi ai societăţii. 

        Având în vedere aspectele de mai sus, prezentăm spre aprobare proiectul de hotărâre nr. 

385 din 18 decembrie 2017 cu privire la acordarea unui mandat special,  reprezentantului 

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

Alba SA. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marian AITAI 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREȘEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba   

și  a bugetului local al Judeţului Alba,  pe anul 2017 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă extraordinară în luna decembrie 2017; 

 Luând în dezbatere : 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba și a bugetului local al Judeţului Alba  pe anul 2017; 

 - raportul de specialitate nr. 23711/19 decembrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 107/16 martie 

2017 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, 

bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 

2017, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile : 

- art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

      - H.G. nr. 899/14.12.2017  privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor de personal, inclusiv a sumelor prevăzute prin 

hotărâri judecatorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în 

favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru 

învățământul special și centrele județene de resurse și asistență educațională 

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. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba și a bugetului local al 

Județului Alba pe anul 2017 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 107/16 

martie 2017 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului 

Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 

2017, cu modificările şi completările ulterioare, se rectifică, după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 1.  Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2017, se stabileşte în 

sumă de 454.951,35  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri.ˮ 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, rectificat  pe anul 2017, în 

sumă de 303.386,83 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

                        (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2017, 

se stabileşte în sumă de 232.792,88 mii lei. 



                        (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2017 se 

stabileşte în sumă de 70.593,95 mii lei. ˮ 

     6. Alineatele 1 și 2 ale articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

      „Art. 10. (1) Cheltuielile rectificate  pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de 

stat – învăţământul special”, pe anul 2017, se stabilesc în sumă de 12.721,70 mii lei în structura 

prevăzută în anexa nr. 10 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                      (2)  Repartizarea sumei de 12.721,70 mii lei este următoarea: 

                             - Centrului  Școlar de Educație Incluzivă Alba  suma de  4.037,47 mii lei, 

conform anexei nr. 10 a - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                             - Cheltuielile rectificate pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Alba pe anul 2017 sunt în sumă de 2.808,04 mii lei,  conform anexei nr. 10 b -parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

       - Cheltuielile rectificate pentru Învățământ special integrat în învățământul de 

masă,  suma de  5.877,19 mii lei, conform anexei nr. 10 c - parte integrantă a prezentei hotărâri.ˮ 

 

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. III. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației 

Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de 

credite în extras; Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

  

                                                                                          Avizat,  

PREȘEDINTE                                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

            Ion DUMITREL                      Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 386 

Alba Iulia, 19 decembrie 2017 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba  

și a bugetului local al Judeţului Alba  pe anul 2017 

 

 

 

Autorităţile deliberative pe parcursul exerciţiului bugetar, pot aproba rectificarea 

bugetelor locale si a celorlalte bugete urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 

principali de credite, rectificării bugetului de stat și a altor reglementări legale în vigoare. 

Având în vedere sumele alocate Județului Alba conform Hotărârii Guvernului 

nr.899/14.12.2017  privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor de personal, inclusiv a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești 

având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salarială stabilite în favoarea personalului din 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru învățământul special și centrele 

județene de resurse și asistență educațională se impune rectificarea bugetului Județului Alba pe 

anul 2017 cu sumele astfel alocate, atât  la  partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, 

rectificare realizată pentru pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat – învăţământul 

special”. 

În temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 386 din 19 decembrie 2017 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba și a bugetului local al Judeţului Alba pe 

anul 2017. 

PREȘEDINTE 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢAN 

Direcţia Dezvoltare Bugete 

Nr. 23711/19.12.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba  

și a bugetului local al Judeţului Alba  pe anul 2017 

 

 

Rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi a 

bugetelor instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii pe 

anul 2017 prezentata in anexele la prezentul proiect de hotărâre este realizată în conformitate cu  

dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, lege ce stabileşte principiile şi procedurile privind formarea, administrarea şi 

utilizarea fondurilor publice locale, a Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, 

precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului principal de credite. 

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I nr.1003/18.12.2017 s-a publicat  Hotararea 

Guvernului nr.899/14.12.2017  privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanțarea cheltuielilor de personal, inclusiv a sumelor prevăzute prin hotărâri 

judecatorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea 

personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru învățământul 

special și centrele județene de resurse și asistență educațională, conform căreia Județului Alba i-

au fost alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  în sumă de 208,00 mii lei pentru 

finanțarea cheltuielilor de personal, inclusiv a sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti 

avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din 

invatamantul special si centrele judetene de resurse si asistenta educationala din care: 

 129,00 mii lei pentru finantarea cheltuielilor cu salariile, sprurile, indemnizatiile si 

alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege precum si contributiile aferente 

acestora 

 79,00 mii lei pentru asigurarea sumelor necesare platii transelor aferente 

hotararilor judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura 

salariala; 

In acest sens la partea de venituri se vor suplimenta  sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate cod indicator 11.02.01 cu suma 

de 208,00 mii lei, se propun  reașezarea unor prevederi bugetare, concomitent cu suplimentarea 

cu aceeasi suma  la partea de cheltuieli pe baza fundamentarilor transmise de unitatile de 

învățămân de stat- învățămân special.  

 Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

prezintă spre aprobare Proiectul de Hotărâre înregistrat sub nr. 386 din 19 decembrie 2017. 

 

 

 

 

Director executiv, 

Marian Florin Aitai 
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