
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

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 întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 14 decembrie 2017; 

  Luând în dezbatere: 

  - 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; 

- 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. 22582/6 decembrie 2017 al Direcției dezvoltare și bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 5987/5 decembrie 2017 a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 22536/5 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; 

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

economică, bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație 

publică locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 

5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

 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; 

 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 a aproba modificările Actului constitutiv al Societății „Drumuri 

şi Poduri Locale Alba” SA, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri, față de 

forma actuală, prezentată în anexa nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. În temeiul prezentei hotărâri vor fi efectuate modificările corespunzătoare la 

Oficiul Registrului Comerțului.  

Art. 3. 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. 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU    

 

     

Nr. 367 

Alba Iulia,  14 decembrie  2017 



Anexa nr. 1 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 367/ 14 decembrie 2017 

 

ACTUL CONSTITUTIV 

AL SOCIETĂȚII „DRUMURI  ȘI PODURI  LOCALE ALBAˮ S.A. 

forma actualizată 

 

 

CAPITOLUL  I  Denumirea, forma juridică, sediul, durata 
 

  Articolul 1. Denumirea societății  
 Denumirea societății este: Societatea „Drumuri și Poduri Locale Albaˮ S.A, acționarul 

unic este Județul Alba prin Consiliul Județean Alba. 

 În toate facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea 

acesteia este urmată de cuvintele „Societate pe Acțiuniˮ sau de inițialele S.A., de  capitalul 

social și de numărul de  înregistrare la registrul  comerțului. 

  Articolul 2. Forma juridică a societății                   
 Societatea „Drumuri  și  Poduri  Locale Albaˮ S.A. este   persoană  juridică  română, 

este întreprindere publică potrivit O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile și completările 

ulterioare, este societate pe acțiuni reglementată de Legea nr. 31/1990, cu modificările și 

completările ulterioare, rezultată ca urmare a reorganizarii regiei autonome de interes județean, 

cu capital social deținut în totalitate de Județul Alba, în calitate de acționar unic. 

 Activitatea   societății   se   desfășoară    conform   prezentului  act  constitutiv  și  ale  

actelor  normative   în  vigoare. 

 Societatea se organizează și funcționează în sistem unitar. 

 Acționarul răspunde  numai în limita capitalului  social  al  societății. 

  Articolul 3. Sediul  societății    
 Sediul  societății este  în  municipiul Alba Iulia,  str. Frederik  Mistral, nr. 3, județul 

Alba. 

 Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din județ pe baza  hotărârii Adunării 

Generale a Acționarilor, potrivit  legii. 

 Societatea  va  putea  inființa  sucursale  sau  filiale, reprezentanțe, agenții,  birouri,  

depozite,  puncte   de   lucru   în   orice   localitate   din  țară și  din străinătate, administratorii  

fiind  obligați  să  ceară înmatricularea în registrul comerțului înainte de începerea activității 

acestora.             

 Locul  de desfășurare  a  activității  este: la sediul societății, la  beneficiari, pe  întreg  

cuprinsul  țării.  

 Articolul  4. Durata  societății          
 Durata  societății este  nelimitată începând cu data înmatriculării la Registrul  

Comerțului.                                            

CAPITOLUL  II  Obiectul  de  activitate  al  societatii 

 

 Articolul 5. Obiectul de activitate al societății 
 Domeniul de activitate al societății este executarea lucrărilor specifice de drumuri și 

poduri, producerea și comercializarea de bunuri, prestarea de servicii așa cum sunt prevăzute în 

obiectul principal și secundar de activitate, atât pentru persoane juridice cât și pentru persoane 

fizice din țară sau străinătate. 

 În cadrul domeniului de activitate obiectul principal este construcția, întreținerea, 

repararea, modernizarea și exploatarea drumurilor și podurilor. 

 Obiectul principal de activitate al societății îl constituie : 
- 4211  Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor 

 Obiectul secundar de activitate al societății îl constituie : 
- 2399  Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.- mixturi asfaltice 

- 4120  Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 

- 4212  Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane 

- 4299  Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a 

- 4311  Lucrări de demolare a construcțiilor 

- 4312  Lucrări de pregătire a terenului 



- 4213  Construcția de poduri și tunele 

- 4221  Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide 

- 4222  Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații 

- 4299  Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a 

- 4399  Alte lucrări de construcții n.c.a. 

- 4291  Construcții hidrotehnice 

- 4321  Lucrări de instalații electrice 

- 4322  Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 

- 4329  Alte lucrări de instalații pentru construcții 

- 8020  Activități de servicii privind sistemele de securizare 

- 4331  Lucrări de ipsoserie 

- 4332  Lucrări de tâmplărie și dulgherie 

- 4333  Lucrări de pardosire și placare a pereților 

- 4334  Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri 

- 4339  Alte lucrări de finisare 

- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, 

ghipsului, cretei și a ardeziei 

- 0812       Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului 

- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor 

- 2361 Fabricarea produselor din  beton pentru construcții 

- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții 

- 2363 Fabricarea betonului 

- 2364 Fabricarea mortarului 

- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos 

- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei; 

- 3311 Repararea articolelor fabricate din  metal 

- 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru 

recuperarea materialelor 

- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) 

- 4519 Comerț cu alte autovehicule 

- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor 

- 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule 

- 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule 

- 4613  Intermedieri în comerțul cu material și materiale de construcții 

-4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și 

echipamentelor sanitare 

- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat 

- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri; 

- 4942 Servicii de mutare 

- 5224 Manipulări 

- 5210 Depozitări 

- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi rutiere 

- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 

- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 

- 8110 Activități de servicii suport combinate 

- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții 

- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a 

- 7111 Activități de arhitectură 

- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 

- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a 

- 7120 Activități de testări și analize tehnice 

- 8121 Activități specializate de curățenie 

- 8129 Alte activități de curățenie 

- 1610 Tăierea și rindeluirea lemnului 

- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn 

- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 

- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții 



- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții 

- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 

- 3319 Repararea altor echipamente 

- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate 

- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor 

 În cadrul domeniului de activitate societatea  va duce la bun sfârșit și va executa în mod 

corespunzător orice fel de angajamente și/sau obligații contractuale asumate până la data 

modificării actului constitutiv. 

 Obiectul   de  activitate  al  societății  se  va  completa  ulterior  și  cu alte  activități, în  

conformitate  cu  prevederile  legii.            

 Activitățile societății se vor desfășura în  condițiile  obținerii avizelor, licențelor și 

actelor   de  autorizare   legale   eliberate   de   către   autoritățile   publice competente în funcție 

de specificul fiecărei activități, societatea desfășurând activități în spații  proprii  sau  închiriate. 

 

CAPITOLUL  III  Capitalul  social 
 

  Articolul 6. Capitalul  social 

 Capitalul  social  subscris este de 4433210 lei,  împărțit în 443321 acțiuni nominative în 

valoare nominală de 10 lei fiecare, în întregime subscrise de Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba,  în calitatea sa de  acționar unic, din care 1813300 lei este aport în natură, 

reprezentând teren.  

  Articolul 7. Majorarea sau reducerea capitalului social    
 Majorarea  sau reducerea capitalului social se va face prin hotărârea  adunării generale,  

cu respectarea dispozițiilor legale privitoare la constituirea societății. Dacă se constată 

micșorarea capitalului social,  acesta va trebui  întregit mai înainte de a se face repartizarea   

profitului. 

  Articolul 8. Drepturile și obligațiile care decurg din acțiuni  
 Fiecare  acțiune subscrisă și vărsată de acționari potrivit legii conferă acestora dreptul  

la un vot în  adunarea  generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele  de  

conducere, dreptul de participare la distribuirea profitului, a  activului  societății, la  dezvoltarea   

societății. 

 Deținerea  acțiunilor implică adeziunea de drept la statut. 

 Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale   

acționarilor.                                                                         

 Un creditor al unui asociat poate formula pretenții numai asupra părții din profitul  

societății  ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor proporțional cu cota de  

participare a lui la capitalul social sau cotei părți cuvenite la lichidarea societății, conform  

prezentului  statut.                           

  Articolul 9. Cesionarea acțiunilor   
 Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea care nu recunoaște decât un  

proprietar  pentru  fiecare  acțiune. 

 Cesionarea  parțială sau totală  a  acțiunilor  între  acționari sau terți se face în condițiile  

prevăzute de lege și  numai cu acordul adunării generale.                

 Articolul 10. Pierderea acțiunilor 

 În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație 

și să facă public acest fapt prin presă, cu articole apărute în cel puțin două ziare de largă 

circulație din localitatea în care se află sediul societății. 

 După o perioadă de 6 luni va putea obține duplicatul acțiunii. 

 

CAPITOLUL IV Adunarea Generală  a  Acționarilor 

 

  Articolul 11. Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor             
 Consiliul Județean Alba exercită toate drepturile acționarului în numele Județului Alba, 

prin reprezentantul mandatat. 

 Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele 

competenţe: 

 I. Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de 

la încheierea exerciţiului financiar și are următoarele obligații: 



 

 a.) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor 

prezentate de consiliul de administraţie și auditorul financiar şi să fixeze dividendul; 

 b.) să numească şi să revoce membrii consiliului de administraţie în condițiile legii; 

 c.) să negocieze și aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru 

consiliul de administrație; 

 d.) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de 

administraţie; 

 e.) să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie; 

 f.) să monitorizeze și evalueze performanța consiliului de administrație, pentru a se 

asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea 

societății; 

 g.) să numească sau să demită auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a 

contractului de audit financiar; 

 h.) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi după caz, programul de activitate, pe 

exerciţiul financiar următor; 

 i.)  să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale 

societăţii. 

 II. Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o 

hotărâre pentru: 

 a.) schimbarea formei juridice a societăţii; 

 b.) mutarea sediului societăţii; 

 c.) schimbarea obiectului de activitate al societăţii; 

 d.) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau 

alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel; 

 e.) prelungirea duratei societăţii; 

 f.)  majorarea capitalului social; 

 g.) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni; 

 h.) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii; 

 i.) dizolvarea anticipată a societăţii; 

 j.) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în 

acţiuni nominative; 

 k.) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă; 

 l.) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni; 

 m.) emisiunea de obligaţiuni; 

 n.) contractarea de împrumuturi bancare inclusiv a celor externe și stabilește garanțiile 

pentru acestea; 

 o.) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este 

cerută aprobarea adunării generale extraordinare.    

 Articolul 12. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor 
Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de către Consiliul de Administrație 

prin președintele Consiliului de Administrație, sau de către un alt administrator, pe baza 

împuternicirii date de către președinte, ori de câte ori va fi necesar. 

Acţionarii, reprezentând întreg capitalul social, vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se 

opune, să ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competenţa adunării, fără 

respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei. 

        Județul Alba prin Consiliul Județean Alba este  acționar  unic, motiv pentru care 

convocarea adunării generale va fi transmisă prin curier la registratura acestuia.  

    Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu 

menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.  

 Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, 

convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. 

  Articolul 13. Organizarea Adunării Generale a Acţionarilor 
În ziua şi la ora menționată în convocator, şedinţa adunării se va deschide de către 

preşedintele consiliului de administraţie sau de către persoana împuternicită de către acesta. 

Preşedintele va putea desemna dintre angajaţii societăţii un secretar tehnic, care să 

întocmească procesul-verbal al şedinţei adunării generale. 



Procesul-verbal, semnat de preşedinte şi secretar, va constata îndeplinirea formalităţilor 

de convocare, data şi locul adunării generale, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la 

cererea acţionarilor, declaraţiile făcute de ei în şedinţă. 
  Articolul 14. Exercițiul dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor 
 Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.  

Acționarii   votează  de  regulă, prin  ridicarea  mâinii. 

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de 

administraţie, pentru numirea, revocarea ori demiterea  auditorului financiar şi pentru luarea 

hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere şi de 

control ale societăţii. 

Acţionarii trebuie să îşi exercite drepturile cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor 

şi a intereselor legitime ale societăţii.  

 

CAPITOLUL V. Consiliul de Administrație 

 

  Articolul 15. Organizarea  Consiliului  de  Administrație 
 Societatea, este administrată  de  un Consiliu de Administrație format din 5 membri, 

desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor,  pentru  o  perioadă  de  4  ani, numind pe unul 

dintre aceștia  președinte.  

 Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori 

neexecutivi și independenți. 

Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi 

reînnoit  în condițiile legii. 

 Numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de 

încetare a mandatului administratorului, se va face în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

 În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și 

remunerare și comitetul de audit. 

 Consiliul de Administrație este prezidat de președinte, iar in lipsa acestuia de către un 

alt administrator, pe baza împuternicirii date de către președinte. Președintele numește un 

secretar  dintre angajații societății.  

 Consiliul  de  administrație se întrunește lunar, la sediul societății sau ori de câte ori  

este  necesar, la convocarea  președintelui Consiliului  de  Administrație. 

 Consiliul  de Administrație este convocat și la cererea motivată a cel puțin doi  dintre  

membrii săi,  iar ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să  

dea  curs și unei astfel de cereri.   

 Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul 

membrilor Consiliului de Administrație și deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenți. 

 Președintele Consiliului de Administrație stabilește ordinea de zi, veghează asupra 

informării adecvate a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe 

ordinea de zi și prezideaza întrunirea. 

 Termenul pentru convocarea membrilor Consiliului de Administrație va fi stabilit prin 

decizia acestora. 

 La fiecare ședintă se va întocmi un proces verbal care va cuprinde numele 

participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile 

separate. Procesul verbal este semnat de către toți administratorii prezenți la ședință. 

 Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de 

societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru 

nerespectarea actului constitutiv  sau  pentru greșelile în administrarea societății. În astfel de 

situații, ei vor putea fi revocați prin hotararea Adunarii Generale a Acționarilor. 

 Consiliul de Administrație deleagă  conducerea  societății, unui director general. Puterea 

de reprezentare a societății revine directorului general.                                                                  

 Articolul 16. Atribuțiile Consiliului de Administrație 

       Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile 

pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu exceptia celor rezervate de lege pentru 

Adunarea Generala a Acționarilor. 

           Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții: 

 a.) sa stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății; 



 b.) să stabilească politicile contabile și de control financiar, să aprobe planificarea 

financiară și să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial; 

 c.) să efectueze selecția, numirea și revocarea directorului general și să stabilească 

remunerația acestuia, cu respectarea prevederilor legale aplicabile; 

 d.) să elaboreze în colaborare cu directorul general planul de administrare, indicatorilor 

de performanță și să  prezinte  Adunării Generale a Acționarilor spre aprobare; 

 e. ) să supravegheaze activitatea directorului general și să evalueze periodic activitatea 

acestuia, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și 

profitabilitate în funcționarea societății;   

 f.) să dispună măsuri în caz de neîndeplinire culpabilă a obiectivelor și criteriilor de 

performanță, stabilite în actul adițional la contractul de mandat al directorului;                                                                        

 g.) să exercite atribuțiile care-i revin în calitate de membru al comitetului de audit și/sau 

al comitetului de nominalizare și remunerare, precum și a altor comitete/comisii/grupuri de 

lucru din cadrul Consiliului de Administrație al societății; 

 h.)  să întocmească și să prezinte semestrial, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, 

un raport asupra activității de administrare, care include informații cu privire la activitățile 

operaționale, la performanțele financiare  și la raportările contabile semestriale ale societății; 

 i.) să întocmească și să prezinte anual, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, un 

raport al comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje 

acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar; 

 j.) supune anual Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea 

societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de buget 

al societății pe anul în curs, în termenele prevăzute de legislația în vigoare; 

 k.) în cazul tranzacțiilor mai mari de 10% din valoarea activelor nete sau mai mari de 

10% din cifra de afaceri a societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, încheiate cu 

administratorii, directorii, cu angajații ori cu o societate controlată de aceștia, se convoacă 

Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea acestor tranzacții. Obligația de convocare 

revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul/soția/rudele/afinii 

până la gradul 4 inclusiv, al persoanelor prevăzute mai sus; 

 l.) să informeze în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii 

actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu persoanele prevăzute la lit. k 

și a cărei valoare este sub nivelul prevăzut la lit. k sau cu o altă întreprindere publică sau cu o 

autoritate publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, 

de cel puțin echivalentul în lei a 100000 euro; 

 m.) să organizeze, să convoace Adunarea Generala a Acționarilor și să implementeze 

hotărârile acesteia; 

 n.) pregătirea riguroasă a ședințelor Consiliului de Administrație, participarea la 

ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;                 

 o.) să respecte pe toată perioada mandatului toate obligațiile legale și statutare 

referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în 

care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații; 

 p.) să adopte în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, 

prin grija preşedintelui Consiliului de Administraţie, pe pagina proprie de internet a societăţii şi 

se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 

mai a anului în curs.   

 

CAPITOLUL VI  Controlul financiar al activității societății 

 

  Articolul 17. Auditul statutar  

         Situaţiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de 

către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile legii. 

   Auditorii statutari sunt numiţi înainte de încheierea exerciţiului financiar de către 

adunarea generală a acţionarilor,  pentru o perioadă de minimum 3 ani. 

            
 
 
 



CAPITOLUL  VII Activitatea  societății 

                                                                                                                                                                                          

 Articolul 18. Exercitiul   financiar  
 Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale 

fiecărui an.  

 Articolul  19. Personalul  societății  

 Personalul societății este angajat de catre directorul general. 

 Salarizarea se face în conformitate cu legislația în vigoare.                                                                                                                                             

 Plata salariilor și a contribuțiilor datorate se va face potrivit legii. 

 Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul individual și 

colectiv de muncă.  

 Articolul  20. Evidența contabilă și bilanțul contabil  
 Societatea va ține evidența contabilă în lei, moneda națională, întocmind anual   

bilanțul,  contul  de  profit și  pierderi, în conformitate cu  normele  metodologice  elaborate  de  

Ministerul  Finanțelor.   

  Articolul  21. Calculul  și repartizarea   profitului 

            Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii. 

 Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de Adunarea Generală 

a Acționarilor.                                                                                                                               

 Societatea își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii. 

 Plata dividendelor cuvenite acționarului se face de societate, în condițiile legii, în 

termen de până la 6 luni de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului 

financiar încheiat. 

 În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și 

va hotărî în consecință.                                                                                       

 Suportarea  pierderilor de către acționar se va face proporțional cu aportul la capitalul 

social și în limita capitalului subscris .  

  Articolul  22. Registrele societăţii   
 Societatea ține registrele prevăzute de lege. 

 

 CAPITOLUL VIII.  Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii 

   

  Articolul 23. Modificarea și reorganizarea societăţii 
 Societatea  poate  fi  transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării  

Generale a Acționarilor și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege pentru  noua  formă de  

societate. 

 Reorganizarea este posibilă prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.  

  Articolul 24. Dizolvarea   societăţii    
 Au  ca  efect  dizolvarea  societăţii  următoarele  împrejurări: 

        a.) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii; 

        b.) falimentul societății; 

       c.) pierderea a cel puțin 1/3 din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă  

dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu decide completarea capitalului social sau   

readucerea  lui  la  limita  prevăzută de  lege; 

         d.) micșorarea  capitalului social sub minimum legal, dacă nu se decide completarea lui;                                                                     

         e.) prin  hotărârea  Adunării  Generale  a  Acționarilor ; 

     f.) în orice  alte situații, pe baza  hotărârii Adunarii Generale a Acționarilor luată în  

unanimitate. 

 Dizolvarea se va publica în Monitorul Oficial al României și se va înscrie în Registrul  

Comerțului. 

  Articolul 25. Lichidarea societății     
 Procedura  de lichidare   declanșată ca urmare a dizolvării se derulează potrivit  

dispozițiilor din Legea nr. 31/1990 (cu  completarile  si modificarile  ulterioare). 

 Articolul  26. Litigii 
 Toate litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt supuse dispozițiilor de drept 

comun și comercial, putându-se apela la orice instanță competentă, inclusiv arbitrajul privat. 

Litigiile  de  muncă vor fi rezolvate conform  dispozițiilor din contractul colectiv de muncă și  a   

legislației muncii. 



 Articolul 28. Dispoziții  finale 
 Prevederile  prezentului  act  constitutiv  se întregesc cu dispozițiile legii  societăților și  

ale legislației în vigoare. 

 

 Redactat în  limba  română, în 3 (trei) exemplare, azi …............. la sediul societății. 

 

 Aprobat în Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. ....... din 

data de .......................  

 

 

 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, 

PRIN REPREZENTANT MANDATAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 367/14 decembrie 2017 

 

 

ACTUL    CONSTITUTIV  

 

AL SOCIETATII “ DRUMURI  SI PODURI  LOCALE ALBA “ S.A. 
 

ÎNAINTE DE MODIFICAREA APROBATĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI 

JUDEȚEAN ALBA NR. 367/ 14 decembrie 2017 

 

CAPITOLUL  I 

Denumirea, forma juridica, sediul, durata 
 

  

 Articolul 1. Denumirea societatii  
 

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

unic este Consiliul Judetean Alba. 

 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. 

 

 Articolul 2. Forma juridica a societatii   
                 

 Societatea “Drumuri  si  Poduri  Locale Alba" S.A. este   persoana  juridica  romana, 

este intreprindere publica potrivit Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare, este societate pe actiuni reglementata de Legea nr. 31/1990, cu 

modificarile si completarile ulterioare, rezultata ca urmare a reorganizarii regiei autonome de 

interes judetean, cu capital social detinut in totalitate de Judetul Alba, in calitate de actionar 

unic. 

 Activitatea   societatii   se   desfasoara    conform   prezentului  act  constitutiv  si  ale  

actelor  normative   in  vigoare. 

 Societatea se organizeaza si functioneaza in sistem unitar. 

 Actionarul raspunde  numai in limita capitalului  social  al  societatii. 

 

 Articolul 3. Sediul  societatii   
  

 Sediul  societatii este  in  municipiul Alba Iulia,  str. Frederik  Mistral nr. 3, jud. Alba. 

 Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din judet pe baza  hotararii Adunarii 

Generale a Actionarilor, potrivit  legii. 

 Societatea  va  putea  infiinta  sucursale  sau  filiale, reprezentante, agentii,  birouri,  

depozite,  puncte   de   lucru   in   orice   localitate   din  tara  si  din strainatate, administratorii  

fiind  obligati  sa  ceara   inmatricularea in registrul comertului inainte de inceperea activitatii 

acestora.             

 Locul  de desfasurare  a  activitatii  este: la sediul societatii, la  beneficiari, pe  intreg  

cuprinsul  tarii. 

            

 Articolul  4. Durata  societatii          
 Durata  societatii este  nelimitata  incepand  cu  data inmatricularii  la  Registrul  

Comertului.                                         

CAPITOLUL  II 

Obiectul  de  activitate  al  societatii 

 

Articolul 5. Obietul de activitate al societatii 
 Domeniul de activitate al societatii comerciale 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. 

 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       Extractia 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 autovehicule 

- 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 inchiriere 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 constructii 

- 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 sfarsit si va executa in mod 

corespunzator orice fel de angajamente si/sau obligatii contractuale asumate pana la data 

modificarii 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, licentelor si 

actelor   de  autorizare   legale   eliberate   de   catre   autoritatile   publice competente in functie 

de specificul fiecarei activitati, societatea desfasurand activitati  in  spatii  proprii  sau  

inchiriate. 

 

CAPITOLUL  III 

Capitalul  social 
 

 Articolul 6. Capitalul  social 

 

 Capitalul  social  subscris este de 4.433.210 lei,  impartit in 443.321 actiuni nominative 

in valoare nominala de 10 lei fiecare, in intregime subscrise de Consiliul Judetean Alba,  in 

calitatea sa de  actionar unic, din care 1.813.300 lei este aport in natura, reprezentand teren.  

  

 Articolul 7. Majorarea   sau  reducerea  capitalului  social 

    

 Majorarea   sau   reducerea   capitalului   social   se   va   face    prin   hotararea  adunarii 

generale  cu  respectarea  dispozitiilor legale   privitoare    la    constituirea societatii. Daca  se  

constata  micsorarea  capitalului  social,  acesta va trebui  intregit  mai inainte  de  a  se  face  

repartizarea   profitului. 

 

 Articolul 8. Drepturile  si  obligatiile  ce  decurg  din  actiuni  
 

 Fiecare  actiune subscrisa si varsata de  actionari  potrivit legii confera acestora  dreptul  

la  un  vot  in  adunarea  generala  a  actionarilor, dreptul de a  alege  si  de  a  fi  ales  in  

organele  de  conducere, dreptul  de  participare la  distribuirea   profitului, a  activului  

societatii, la  dezvoltarea   societatii. 

 Detinerea  actiunilor implica adeziunea de drept la statut . 

 Patrimoniul  societatii nu  poate fi grevat de datorii sau de alte  obligatii personale   ale   

actionarilor.                                                                         

 Un  creditor   al  unui  asociat   poate   formula pretentii  numai  asupra  partii  din  

profitul  societatii  ce  i  se  va   repartiza de catre adunarea generala a actionarilor  proportional 

cu cota de  participare a  lui la capitalul social sau cotei parti  cuvenite  la  lichidarea  societatii,  

conform  prezentului  statut. 

                           



 Articolul 9. Cesionarea   actiunilor   
 

 Actiunile  sunt   indivizibile  cu  privire  la  societatea  care nu  recunoaste  decat  un  

proprietar  pentru  fiecare  actiune . 

 Cesionarea  partiala  sau  totala  a  actiunilor  intre  actionari sau terti se face in 

conditiile  prevazute de  lege  si  numai  cu  acordul adunarii generale.                

 Articolul 10. Pierderea   actiunilor 

 

 In  cazul  pierderii  unor  actiuni, proprietarul  va  trebui  sa  anunte consiliul de 

administratie si sa faca public acest fapt prin presa, cu articole aparute in cel putin doua ziare de  

larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii. 

 Dupa o perioada de 6 luni va putea obtine duplicatul actiunii. 

 

CAPITOLUL IV 

Adunarea  generala  a  actionarilor. 

 

 Articolul 11. Atributiile   Adunarii  Generale  a  Actionarilor 
             

 Consiliul Judetean Alba exercita toate drepturile actionarului in numele Judetului Alba, 

prin reprezentantul mandatat. 

 Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele 

competenţe: 

          I. Adunarea generală ordinara se întruneşte cel puţin o data pe an, în cel mult 5 luni de 

la încheierea exerciţiului financiar si are următoarele obligaţii: 

a) alege şi revocă membrii consiliului de administraţie şi cenzorii si le da descarcare de 

activitate; 

b) numeşte preşedintele consiliului de administraţie al societăţii , il descarca de activitate sau il 

revoca din functie; 

c) stabileste remuneratia  membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor in conformitate 

cu prevederile legii, pentru exercitiul in curs; 

d) aproba planul de administrare al societatii, care include strategia de administrare pe durata 

mandatului  consiliului de administratie, pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de 

performanta stabilite in contractele de mandat; 

e) fixeaza limitele generale ale remuneratilor directorilor societatii; 

f) discuta, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de 

consiliul de administraţie si de cenzori si  fixează dividendul; 

g) prezinta spre aprobare, Consiliului Judetean Alba, bugetul de venituri si cheltuieli, 

programul de activitate pe exercitiul financiar urmator si structura organizatorica a societatii ; 

h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor 

externe, stabileste competenta si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente a 

creditelor comerciale si a garantiilor; 

i) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii; 

j) aproba asocierea cu persoane fizice sau juridice romane sau straine in vederea realizarii unor 

obiective de interes comun;                                                                        

k) decide asupra oricaror altor probleme care intra in competenta adunării generale a 

acţionarilor.  

 

        II. Adunarea generala extraordinara  
 Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o 

hotarare pentru:  

   a) schimbarea formei juridice a societatii;  

   b) mutarea sediului societatii;  

   c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;  

   d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte 

asemenea unitati fara personalitate juridica; 

   e) prelungirea duratei societatii;  

   f) majorarea capitalului social;  

   g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;  



   h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;  

   i) dizolvarea anticipata a societatii;  

  j) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni 

nominative; 

  k) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;  

  l) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;  

  m) emisiunea de obligatiuni;  

  n)hotaraste comasarea,divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii , in conditiile impuse de 

legislatia in vigoare; 

o)hotaraste  oricare alta  modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care 

este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.  

 

 Articolul 12. Convocarea adunarii generale a actionarilor. 

 

 Adunarea generala a acţionarilor se convoacă de consiliul de administratie, prin 

presedintele consiliului de administratie sau vicepresedinte, ori de câte ori este necesar. 

 Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în 

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 

 Convocarea se publica in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a si in unul dintre 

ziarele de larga răspândire din localitatea in care se afla sediul societăţii sau din cea mai 

apropiata localitate. Convocarea va fi depusa la Regia Autonoma «Monitorul Oficial» in 

vederea publicării, in termen de cel mult 5 zile de la data adoptării ei. 

 Daca toate acţiunile societăţii sunt nominative, convocarea poate fi făcută si numai prin 

scrisoare recomandata sau, daca actul constitutiv permite, prin scrisoare transmisa pe cale 

electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, 

expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inscrisa 

in registrul actionarilor.                                                                          

 Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii, daca nu i-a fost comunicata in scris de 

actionar. 

 Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si ordinea de zi, 

cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. 

 Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, 

convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.  

 Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc indicat in 

convocare. 

 

 Articolul 13. Organizarea adunării generale a acţionarilor 

 

 Pentru validarea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care 

să reprezinte cel puţin o pătrime din  numărul total de drepturi de vot.  

 Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. 

 Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor la 

aliniatul anterior,  adunarea ce se va întruni, la o a doua convocare, poate să delibereze asupra 

punctelor  de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând 

hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generală întrunită la a doua 

convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai 

ridicată.    

 Pentru validarea deliberărilor adunării generale extraordinare, dacă actul constitutiv 

nu prevede altfel, sunt necesare: 

-    la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, 

iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin jumătate 

din capitalul social; 

 la convocările următoare,   prezenţa   acţionarilor   reprezentând jumătate din capitalul-

social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin o 

treime din capitalul social; 

     Sedinta adunarii generale a actionarilor este deschisa de presedintele consiliului de 

administratie.  



            Adunarea generală va alege 1 până la 3  secretari care vor verifica lista de prezenţă a 

acţionarilor şi să întocmească procesul verbal al adunării. 

  Procesul verbal al adunării generale se va ţine într-un registru sigilat şi parafat. 

  Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a 

întocmit. 

 La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale ale acţionarilor, în care 

se dezbat problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul societăţii, pot fi 

invitaţi şi reprezentanţii salariaţilor sau reprezentanţii sindicatului. 

 

 Articolul 14. Exercitiul dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor 
 

 Hotararile adunarii  generale a actionarilor  se  iau  prin  vot  deschis. 

 Actionarii   voteaza  de  regula, prin  ridicarea  mainii. 

 La  propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de  actionari prezenti  sau  

reprezentati  care  detin cel  putin ¼ din  capitalul social, se va putea  decide  ca  votul  sa  fie  

secret.                                                                       

 Votul  secret  este  obligatoriu  pentru  alegerea  membrilor  consiliului de administratie 

si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea  hotararilor referitoare la raspunderea  

membrilor consiliului de administratie, de conducere si de control al societatii. 

 Hotararile  adunarii  generale  sunt  obligatorii  chiar si pentru actionarii absenti  sau   

reprezentati. 

                                                            CAPITOLUL V. 

Consiliul de administratie 

 

 Articolul 15. Organizarea  Consiliului  de  Administratie 
 

 Societatea pe  actiuni  este  administrata  de  un consiliu de administratie   compus   din  

5 membri, alesi   de   adunarea   generala a actionarilor pe  o  perioada  de  4  ani, cu   

posibilitatea  de  a  fi  realesi, in conditiile legii.  

 Numirea administratorilor pentru pozitiile devenite vacante pentru orice cauza de 

incetare a mandatului administratorului, se va face in conformitate cu prevederile legale in 

vigoare. 

 In cadrul Consiliului de Administratie se constituie Comitetul de nominalizare si 

remunerare si comitetul de audit. 

 La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai un vicepresedinte. 

 Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de catre 

vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre  membrii consiliului, fie din afara 

acestuia. 

 Consiliul  de  administratie  se  intuneste  la sediul  societatii ori de  cate  ori  este  

necesar, insa  nu  mai  putin  de  o  data  la  3  luni,  la convocarea  presedintelui  consiliului  de  

administratie . 

 Consiliul  de administratie este convocat si la cererea motivata a cel putin doi  dintre  

membrii  sai,  iar  ordinea  de  zi  este   stabilita  de  catre  autorii  cererii.  Presedintele  este  

obligat  sa  dea  curs  si  unei  astfel  de  cereri.   

 Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin ½ din numarul 

membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenti . 

 Presedintele consiliului de administratie stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra 

informarii adecvate a membrilor consiliului de administratie cu privire la punctele aflate pe 

ordinea de zi si prezideaza intrunirea. 

 Termenul pentru convocarea membrilor consiliului de administratie va fi stabilit prin 

decizia acestora. 

 La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal care va cuprinde numele 

participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile 

separate. Procesul verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt 

administrator. 

 Consiliul de administratie deleaga  conducerea  societatii, unui numar de 3(trei) 

directori, dintre care unul cu atributii de director general. Puterea de reprezentare a societatii 

revine directorului general.                                                                      



 Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si 

a comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii. 

 Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de 

societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru 

nerespectarea actului constitutiv  sau  pentru greselile in administrarea societatii. In astfel de 

situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor. 

 Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, 

potrivit legi nr.31/1990 modificata, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau 

afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la 

societati cu capital privat, cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale directe. 

 Pentru ca numirea unui membru in consiliul de administratie sa fie valabila din punct de 

vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres. 

 Nu pot fi directori ai societatii persoanele care, potrivit Legii nr.31/1990 modificata,  nu 

pot fi fondatori sau administratori. 

 

 Articolul 16. Atributiile consiliului de administratie 
 

 Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile 

pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru 

Adunarea generala a actionarilor. 

          Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii: 

a) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare a societatii; 

b) stabileste politicile contabile si de control financiar si aproba planificarea financiara; 

c) numeste si revoca directorii si stabileste remuneratia lor, in conformitate cu legislatia in 

vigoare; 

d) aproba planul de management  elaborat de catre directori , supravegheaza si evalueaza 

activitatea directorilor; 

e) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 90 zile de la incheierea 

exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii , bilantul si contul de profit si 

pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al 

societatii pe anul in curs; 

f) pregateste raportul anual, organizeaza adunarea generala a actionarilor si implementeaza 

hotararile acesteia; 

g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 

85/2006 privind procedura insolventei; 

h) aproba cumpararea,  vanzarea  mijloacelor fixe, inchirierea sau rezilierea contractelor de 

dotari;  

i) aproba inchirierea sau rezilierea contractelor de dotari potrivit competentelor aprobate; 

j) publica pe pagina proprie de internet, pentru accesul actionarilor, urmatoarele documente si 

informatii: 

 hotararile adunarilor generale ale actionarilor, in termen de 48 de ore de la data adunarii; 

 situatiile financiare anuale, in termen de 48 ore de la aprobare si sunt pastrate pe pagina de 

internet pe o perioada de cel putin 3 ani; 

 raportarile contabile semestriale, in termen de 45 de zile de la incheierea semestrului si sunt 

pastrate pe pagina de internet pe o perioada de cel putin 3 ani ; 

 raportul de audit anual, care este pastrat pe pagina de internet pe o perioada de cel putin 3 

ani;  

 componenta organelor de conducere ale societatii, CV-urile membrilor consiliului de 

administratie si ale directorilor; 

 rapoartele consiliului de administratie, fiind pastrate pe pagina de internet pe o perioada de 

cel putin 3 ani;  

k) informeaza actionarul, in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii 

actului juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, 

cu actionarul care detine controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia, sau 

tranzactii incheiate cu sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV inclusiv ai persoanelor 

mentionate mai sus,  prin punerea la dispozitia actionarului a documentelor ce reflecta datele si 

informatiile esentiale si semnificative in legatura cu acele tranzactii; 



l) informeaza,  in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului 

juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate cu o alte intreprindere publica ori cu autoritatea 

publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, o valoare 

de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, mentionandu-se, intr-un capitol special,  in 

rapoartele semestriale si anuale ale consiliului de administratie, actele juridice incheiate. In 

rapoarte  se precizeaza urmatoarele elemente: partile care au incheiat actul juridic, data 

incheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, 

creantele reciproce, garantiile constituite, termenele si modalitatile de plata, precum si alte 

elemente esentiale si semnificative in legatura cu aceste acte juridice.Tot in rapoarte  se vor 

mentiona si orice alte informatii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice 

respective asupra situatiei financiare a societatii; 

m) prezinta semestrial, in cadrul adunarii generale a actionarilor, un raport asupra activitatii de 

administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale 

directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale 

societatii si la raportarile contabile  semestriale ale societatii; 

n) comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie elaboreaza 

un raport anual,  cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si 

directorilor in cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunarii generale a actionarilor 

care aproba situatiile financiare anuale si este publicat pe pagina proprie de internet, prin 

intermediul careia este permis accesul actionarilor,  si cuprinde cel putin informatii privind: 

 structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe; 

 criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul 

dintre performanta realizata si remuneratie; 

 considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti; 

 eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate; 

 informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-

interese pentru revocare fara justa cauza. 

o) elaboreaza un raport anual privind activitatea societatii, in luna mai a anului urmator celui cu 

privire la care se raporteaza. Raportul se publica pe pagina de internet a societatii; 

p) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor; 

 

 In termen de 90 de zile de la data numirii, elaboreaza si prezinta adunarii generale a 

actionariilor, spre aprobare,  planul de administrare, care include strategia de administrare pe 

durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in 

contractele de mandat. 

 Nu  pot  fi  delegate  directorilor atributiile  primite  de  catre  consiliul  de administratie 

din  partea  adunarii generale a  actionarilor. 

  Majoritatea  membrilor  consiliului   de   administratie  va  fi   formata   din 

administratori   neexecutivi  si independenti;   membrii   neexecutivi   ai   consiliului   de 

administratie  sunt  cei  care  nu  au  fost  numiti  directori. 

 

CAPITOLUL VI 

Gestiunea societatii  

 

 Articolul 17. Comisia de cenzori 
 Gestiunea  societatii este   supravegheata de  o comisie de  cenzori formata din 3 

membrii,  alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre ei trebuie sa fie 

contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil. Adunarea generala a actionarilor alege 

de asemenea un numar de 3 cenzori supleanti care vor inlocui, la nevoie, cenzorii titulari.                                                                                                  

 Cenzorii  si  cenzorii  supleanti  sunt  numiti  pe  o  perioada  de  3 ani cu  posibilitatea  

de  a  fi  realesi. Numarul  cenzorilor  trebuie  sa  fie  impar.  

            Comisia  de  cenzori  are  urmatoarele  atributii principale: 

 a)in cursul  exercitiului  financiar  verifica  gospodarirea  mijloacelor fixe si  a  

mijloacelor circulante, a  portofoliului de  efecte, casa si registrele de  evidenta  contabila  si  

informeaza  consiliul  de  administratie  asupra neregulilor  constatate; 



 b) verifica daca situatiile financiare anuale sunt legal intocmite si in concordanta cu 

registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale   

s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare; 

 c) prezinta adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit cu privire la situatiile 

financiare si repartizarea profitului; 

 d) vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie nereguli in 

administrarea societatii si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv 

pe care la constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale a 

actionarilor; 

 c) la lichidarea  societatii controleaza  operatiunile  de  lichidare; 

 Pentru  a  putea  exercita  dreptul  de  control, actionarilor  li  se  va prezenta, de catre 

cenzori, la  cerere, date   cu  privire  la  activitatea  societatii, situatia  patrimoniului, a  

profitului  si  a  pierderilor. 

 Comisia de cenzori se  intruneste  la  sediul  societatii si ia decizii  in  unanimitate. Daca  

nu se  realizeaza  unanimitatea, raportul cu divergente  se  inainteaza adunarii  generale  a  

actionarilor. 

 Comisia de cenzori  poate convoca  adunarea  generala  extraordinara  a actionarilor, 

daca   aceasta   nu  a  fost  convocata   de   catre  consiliul  de administratie,  sau  ori  de  cate  

ori  considera  necesar  pentru  alte  situatii privind   incalcarea  dispozitiilor  legale  si  

statutare. 

 Atributiile si  modul  de  functionare a comisiei  de  cenzori, precum si drepturile si 

obligatiile  cenzorilor  se  completeaza  cu  dispozitiile legale. 

 Sunt  incompatibile  cu  calitatea  de  cenzor  persoanele care nu pot fi fondatori, 

precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al patrulea  inclusiv, sunt  

in  acelasi  timp  patroni sau asociati la societati cu capital privat, cu acelasi profil sau cu care 

sunt in relatii comerciale directe, sotii administratorilor cei  care  primesc  sub  orice forma,  

pentru   alte   functii  decat   cea   de   cenzor,  un   salariu  sau   o remuneratie  de  la  

administratori  sau   de   la  societatea. 

   

                                                          CAPITOLUL  VII 

Activitatea  societatii       

                                                                                                                                                                                          

Articolul 18. Exercitiul   financiar  
 Exercitiul financiar incepe la data de 01 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie 

ale fiecarui an . 

  

Articolul  19. Personalul  societatii   
 Personalul societatii este angajat de catre directorul general. 

 Salarizarea se face in conformitate cu legislatia in vigoare.                                                                                                                                             

 Plata salariilor si a contributiilor datorate se va face potrivit legii. 

 Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite prin contractul individual si 

colectiv de munca.  

 

 Articolul  20. Evidenta  contabila  si  bilantul  contabil  
 Societatea va  tine evidenta contabila in lei, moneda nationala,  intocmind   anual   

bilantul,  contul  de   profit  si  pierderi, in conformitate cu  normele  metodologice  elaborate  

de  Ministerul  Finantelor. 

   

 Articolul  21. Calculul  si   repartizarea   profitului  

 

            Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii. 

 Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a 

actionarilor.                                                                                                                               

 Societatea isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii. 

 Plata dividentelor cuvenite actionarului se face de societatea, in conditiile legii, in 

termen de pana la 6 luni de la data aprobarii situatiilor financiare anuale aferente exercitiului 

financiar incheiat. 



 In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si 

va hotari in consecinta.                                                                                       

 Suportarea  pierderilor  de catre actionar se va face proportional cu aportul la capitalul 

social si  in  limita  capitalului subscris . 

  

 Articolul  22. Registrele   societăţii   
 Societatea tine registrele prevazute de lege. 

 

 CAPITOLUL VIII.  

 Modificarea  formei  juridice, dizolvarea,  lichidarea,  litigii 

   
 Articolul 23. Modificarea  si  reorganizarea  societăţii. 

 

 Societatea  poate  fi  transformata in alta forma de  societate  prin hotararea  adunarii  

generale a actionarilor  si  cu  respectarea conditiilor prevazute de lege pentru  noua  forma  de  

societate. 

 Reorganizarea este posibila prin hotărâre a adunării generale.  

 

 Articolul 24. Dizolvarea   societăţii    
 

 Au  ca  efect  dizolvarea  societăţii  următoarele  împrejurări: 

       a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii; 

       b) falimentul societatii; 

      c) pierderea  a  cel  putin  1/3 din  capitalul  social, dupa ce  s-a consumat fondul de  rezerva  

daca adunarea generala nu decide completarea capitalului social  sau   readucerea  lui  la  limita  

de  lege; 

        d) micsorarea  capitalului social  sub  minimum  legal, daca nu se decide completarea lui;                                                                     

        e) prin  hotararea  adunarii  generale  a  actionarilor. 

    f) in orice  alte situatii, pe baza  hotararii adunarii generale  a actionarilor luata  in  

unanimitate. 

 

 Dizolvarea  se  va  publica  in  Monitorul   Oficial  si   se  va  inscrie  in Registrul  

Comertului. 

  

 Articolul 25. Lichidarea  societatii     
 

 Procedura   de   lichidare   declansata  ca   urmare  a  dizolvarii   se deruleaza  potrivit  

dispozitiilor  din  Legea  nr.31/1990 (cu  completarile  si modificarile  ulterioare) 

 

Articolul  26. Litigii 
 

 Toate litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice sunt supuse dispozitiilor de drept 

comun si comercial, putandu-se apela la orice instanta competenta, inclusiv   arbitrajul  privat. 

Litigiile  de  munca  vor  fi rezolvate conform  dispozitiilor  din  contractul  colectiv   de   

munca  si  a   legislatiei muncii. 

 

 Articolul 28. Dispozitii  finale 
 

 Prevederile  prezentului  act  constitutiv  se intregesc cu dispozitiile legii  societatilor si  

ale  legislatiei  in  vigoare. 

 Redactat  in  limba  romana, in 3 (trei) exemplare, azi 01.09.2016 la sediul societatii. 

 Aprobat in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin Hotararea Nr. 1 din 

data de 01.09.2016.  

 

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, 

PRIN REPREZENTANT MANDATAT 

SECARA VICTOR TUDOR 

 


