HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 76 din 17.11.2016
privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor
a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 3961/2019 – L din 22.02.2019 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
- Notificarea domnului Daniel-Eugeniu Crunțeanu nr. 3034/2019-B din 11.02.2019;
Examinând :
- Raportul nr. 39638/2019 – N din 22.02.2019 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 4058/2019 - Z din 25.02.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 4185/2019 - L din 26.02.2019 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 4038/2019 - R din 25.02.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;
- Hotărârea nr. 8 din 27.08.2015 a Adunării Generale ordinare a Acţionarilor la S.C.
Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa;
- Proces – verbal nr. 4411/2019-B din 28.02.2019 al Comisiei de validare a Consiliului
Județean Ialomița,
În conformitate cu:
- prevederile art.3 pct.(2) lit.a) și art. 64^3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare
la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean
Ialomiţa, aprobat prin hotărârea nr. 3 din 19.01.2017, cu modificările şi completările
ulterioare,
- prevederile art.91 alin.(2) lit.d) și alin.(5) lit.a) pct.12 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 76 din 17.11.2016 privind
numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri
și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora, se modifică în sensul că doamna
Oancea Stela - consilier judeţean, se numește reprezentant în Adunarea Generală a
Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Ialomiţa.
Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.
Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, spre
ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art.1 și direcțiilor de specialitate implicate şi,
spre ştiinţă, SC Drumuri și Poduri SA Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului
Judeţean Ialomiţa.
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