
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

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 „ordinară” în luna martie 2020; 

Luând în dezbatere: 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la  acordarea unui mandat 

special reprezentatului Adunării Generale a Acționarilor la Societatea „Drumuri și Poduri Locale 

Alba” SA; 

- adresa nr. 1132/2 martie 2020 a Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA privind 

acordarea unui mandat special reprezentatului Adunării Generale a Acționarilor la Societatea 

„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

5357/3 martie 2020; 

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

octombrie 2017 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia; 

Având în vedere prevederile:  

-  art. 173 alin. 2 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 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. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 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 aprobarea prelungirii pentru o perioadă de 1 an, a împrumutului 

bancar, în limita plafonului de 1.600.000 lei şi aprobarea garanţiilor propuse. 

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 aprobarea contractării unui leasing financiar a cărui valoare   

estimată fără TVA este de 137.500 lei,  pentru o perioadă de 60 de luni, în vederea achiziționării 

a 3 autovehicule. 

Art. 3. 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. 4. Prin intermediul secretarului general al 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 

administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba.                                                                        

                                                                                                               Avizat pentru legalitate 

VICEPREŞEDINTE,                               p.SECRETAR GENERAL, 

Marius Nicolae HAȚEGAN                                              Director executiv, 

                                                                                           Liliana NEGRUȚ 

 

Înregistrat cu nr. 48  

Alba Iulia, 9 martie 2020 



Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcției 

dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, către 

următoarele comisii de specialitate: 

 Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii  

 Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

VICEPREŞEDINTE 

Nr. 5986  / 9 martie 2020 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului 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 

 

I.Expunere de motive 

 

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). 

Conform Actului Constitutiv al Societăţii, „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA 

Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare 

și stabilește garanțiile pentru acestea, leasingul financiar generând costuri similare unui 

împrumut bancar. 

 Consiliul Județean Alba exercită toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, 

prin reprezentant mandatat potrivit Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 309/19 octombrie 

2017 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la 

Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia. 

 

II.Descrierea situației actuale  

 

Prin adresa nr. 1132/2 martie 2020 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

cu nr. 5357/3 martie 2020, Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, solicită   acordarea 

unui mandat special doamnei Horvat Paraschiva, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce decurg din 

calitatea de mandatar desemnat să reprezinte interesele  Județului Alba în Adunarea Generală a 

Acționarilor, pentru: 

 Prelungirea  facilităților bancare  multiprodus pentru o perioadă de 1 an, respectiv până la  

31.03.2021, în limita plafonului de 1.600.000 lei și aprobarea garanțiilor propuse; 

 Aprobarea  finanțării   în   sistem  de  leasing  financiar a  achiziției    autovehiculelor   de  

transport persoane: 3  autovehicule cu o valoare estimată fără TVA de 137.500 lei, pentru o 

perioadă de 60 de luni; 

Programul de investiții al societății, pentru anul 2020, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 36/14 februarie 2020, cuprinde la  capitolul „Dotări”, 

echipamente, utilaje și mijloace de transport. Pentru achiziționarea a 3 autovehicule cuprinse în 

program, societatea dorește contractarea unui leasing financiar pentru o perioadă de 60 de luni, a 

cărui valoare estimată fără TVA este de 137.500 lei cu TVA. 

 

III. Reglementări anterioare 

 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 309/19 octombrie 2017 privind desemnarea 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Drumuri şi 

Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia; 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 36/14 februarie 2020, privind aprobarea 

Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 

2020 ; 

 

 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 2  lit. d  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 



- Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

  

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  şi ale Legii 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

     Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de 

hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de 

vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 48  din 9 martie 2020 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE 

Marius Nicolae HAȚEGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA             APROB, 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 5989 /  9 martie 2020 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE   

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

 

 

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate,  

 

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 va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 10 martie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

„extraordinare” care va avea loc în data de 20 martie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 48 din 9 martie 2020 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului 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;  

- adresa nr. 1132/2 martie 2020 a Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA privind 

acordarea unui mandat special reprezentatului Adunării Generale a Acționarilor la Societatea 

„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

5357/3 martie 2020; 

 

 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

p. SECRETAR GENERAL, 

DIRECTOR EXECUTIV 

Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

NR. 5998 / 9 martie 2020 

 

 

Raport de specialitate 

a proiectului 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 și Poduri Locale Alba” SA funcţionează ca persoană juridică cu 

capital integral deţinut de Judeţul Alba şi are ca obiect de activitate principal: construcția, 

întreținerea, reparare și  modernizarea  drumurilor și podurilor.  

Prin adresa nr. 1132/2 martie 2020 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 

cu nr. 5357/3 martie 2020, Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, solicită   acordarea 

unui mandat special doamnei Horvat Paraschiva, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce decurg din 

calitatea de mandatar desemnat să reprezinte interesele  Județului Alba în Adunarea Generală a 

Acționarilor, pentru: 

 Prelungirea pentru o perioadă de un an a împrumutului bancar  în limita plafonului de 

1.600.000 lei și aprobarea garanțiilor propuse; 

 Contractare unui leasing financiar a cărui valoare   estimată este de 137.500 lei fără TVA, 

pentru o perioadă de 60 de luni, în vederea achiziționării a 3 autovehicule; 

Potrivit adresei menționate anterior, pentru finanţarea activității curente pe lângă  resurse 

proprii, societatea are un credit multiprodus  pe o perioadă de un an, acordat de către Raiffeisen 

Bank, în limita unui plafon de 1.600.000 lei. Perioada de acordare a creditului expiră la data de 

31 martie 2020, astfel că societatea  solicită măsuri de prelungire a acestuia pe o perioadă de încă 

un an, respectiv până la data de 31.03.2021, în limita aceluiași plafon. 

Programul de investiții al societății, pentru anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 36/14 februarie 2020, cuprinde la  capitolul „Dotări”, echipamente, utilaje și 

mijloace de transport. Pentru achiziționarea a 3 autovehicule cuprinse în program, societatea 

dorește contractarea unui leasing financiar pentru o perioadă de 60 de luni, a cărui valoare 

estimată fără TVA este de 137.500 lei cu TVA. 

Conform Actului Constitutiv al societăţii, Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte cu 

privire la contractarea de împrumuturi bancare și stabilește garanțiile pentru acestea, leasingul 

financiar generând costuri similare unui împrumut bancar. 

Consiliul Județean Alba exercită toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, 

prin reprezentant mandatat potrivit Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 309/19 octombrie 

2017 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la 

Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia. 

Potrivit prevederilor art. 4. lit. n  din contractul de mandat ,, în realizarea prezentului 

contract, mandantul înţelege a împuternici mandatarul pentru a îndeplini atribuţiile stabilite prin 

cele de mai jos, pe baza unui mandat special prealabil din partea mandantului pentru. 

contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe,,; 

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre 

aprobare proiectul de hotărâre în forma expusă. 

 

 

 

 

 

Director executiv, 

Marian Florin AITAI 

 


