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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a selecției în vederea reînnoirii 
mandatelor a doi membri ai Consiliului de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A. 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere:  

 - Referatul de aprobare nr. 19403/2019 - D din 04.09.2019 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa;  

- Adresa nr. 19021/2019-X din 29.08.2019 a S.C. Drumuri și Poduri S.A.; 

Examinând:  
- Raportul de specialitate nr. 19425/2019 - N din 04.09.2019 al Compartimentului 

Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate;  

- Cererea domnului Cană Gheorghe din data de 20.08.2019 prin care solicită 
reînnoirea duratei mandatului de administrator neexecutiv; 

- Cererea domnului Tivadaru Mircea din data de 20.08.2019 prin care solicită 
reînnoirea duratei mandatului de administrator neexecutiv;  

- Avizul nr. 19615/2019 - P din 06.09.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;  

-Avizul nr. 19678/2019 - D din 09.09.2019 al Comisiei economico-financiară și 
agricultură; 

- Avizul nr. 19584/2019 - N din 06.09.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

În conformitate cu:  
- prevederile Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a)  și alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă demararea procedurii de reînnoire a mandatelor a doi membri ai 

Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A., cu respectarea prevederilor 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice. 

 

Art.2 Comisia de selecție a candidaților în vederea reînnoirii mandatelor a celor doi 

membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A. va avea următoarea 
componență: 

Membrii: 

- Stoica Ioana – consilier, Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și 
Instituții Publice Subordonate; 

- Ioniță Paul – coordonator investiții; 
- Dogaru Iulian Grigorin – director executiv adjunct, Direcția Coordonare 

Organizare. 

Secretar:  

- Novac Ramona-Florentina – consilier juridic Direcția Coordonare Organizare. 

 

Art.3 Se aprobă Regulamentul privind procedura de organizare și desfășurare a 
evaluării în vederea reînnoirii mandatelor a doi membri ai Consiliului de Administrație al 

S.C. Drumuri și Poduri S.A. conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

  

 Art.4 (1) Procedura de evaluare a celor doi membri ai Consiliului de Administrație al 

S.C. Drumuri și Poduri S.A. având ca autoritate tutelară Județul Ialomița prin Consiliul 
Județean Ialomița se finalizează în termen de cel mult 45 de zile calendaristice de la data 

comunicării prezentei hotărâri. 
(2) După finalizarea procedurii, raportul de evaluare va fi înaintat plenului 

Consiliului Județean Ialomița pentru a lua act de rezultat și, după caz, să propună 
Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Drumuri și Poduri S.A. reînnoirea mandatelor. 
 

 Art.5 (1) Se aprobă împuternicirea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Drumuri 
și Poduri S.A. privind numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al 
S.C. Drumuri și Poduri S.A. ai actualilor membri până la finalizarea procedurii de evaluare 
în vederea reînnoirii mandatelor. 

(2) Durata mandatului administratorilor provizorii va fi de 4 luni, cu posibilitatea 

prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni. 
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  Art.6 Prin grija Secretarului județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica, 

spre ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art. 2, domnilor Cană Gheorghe și 
Tivadaru Mircea, și S.C. Drumuri și Poduri S.A., urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 

Judeţean Ialomiţa.  
 

 

 PREŞEDINTE  
VICTOR MORARU 

 
 

 

                                                                                                                            Contrasemnează pentru legalitate 

                                                                                                                            Secretarul Județului Ialomița 

                                                                                                                                Adrian-Robert IONESCU 
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