
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 extraordinară, publică, în data de 19 

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. 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; 

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; 

- 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. 

 

 

 

                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                           SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 379  

Alba Iulia,  19 decembrie  2017 


