
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

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 „ordinarăˮ, în sistem  audio/videoconferință în 

data de 27 mai 2021; 

 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; 

           - 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; 

           - raportul de specialitate  nr.11002/19 mai 2021 al Direcţiei dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

- adresa nr. 3058/13 mai 2021 a Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA privind 

acordarea unui mandat special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a 

Acționarilor la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 10729/13 mai 2021; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 64/25 martie 

2021 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor 

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

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

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 

3 Juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice și de avizul favorabil 

al Comisiei de specialitate nr. 5 Servicii publice de interes judeţean, cooperare 

interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri; 

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; 

- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile 

naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile 

autonome, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802 din 

29 decembrie 2014, 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 modificările şi completările ulterioare 

adoptă următoarea 
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HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se acordă mandat special domnului COMȘA Cătălin Răzvan în calitate de  

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

Poduri Locale Alba” SA pentru aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31 

decembrie 2020, repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2020 și evaluarea 

performanțelor Consiliului de Administrație în anul 2020. 

Art. 2. 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, domnul COMȘA Cătălin Răzvan. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial Local 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, domnului COMȘA Cătălin Răzvan, Direcției 

juridică și administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete şi Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 

                                                                                                              Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 122 

Alba Iulia, 27 mai 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. h, 

art. 139 alin. 5 lit. c şi art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi 

completările ulterioare, cu un număr de 26 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 31                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29 

Număr voturi împotrivă: 0                       Abţineri de la vot: 3 


