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H O T Ă R Â R E   
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:  

- Referatul de aprobare nr. 24540/2020 - I din 11.11.2020 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
- adresa nr. 1470/11.11.2020 a SC Drumuri și Poduri SA; 
- Raportul de specialitate nr. 24588/2020 - G din 11.11.2020  al Compartimentului 

Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate; 
- Avizul nr. 24939/2020 - M din 16.11.2020 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;   
- Avizul nr. 24901/2020 - S din 16.11.2020 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
- nominalizările grupurilor de consilieri județeni privind numirea reprezentanților 

județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița; 
-  Procesul verbal nr. 25034/2020 - S din  17.11.2020  al Comisiei speciale de numărare a 

voturilor în cazul hotărârilor adoptate cu vot secret, 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d), art. 176 din Ordonanța de Urgența a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art.3 pct.(2) lit.a) și art. 64 indice 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 Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea coruptiei, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 110 – 136 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 Se numesc reprezentanții județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a                  
SC Drumuri și Poduri SA Ialomiţa următorii : 

 
- Domnul Rădulescu Ciprian Viorel – consilier județean, 
- Domnul Ștefan Alexandru - consilier județean. 

 
Art.2 Mandatul reprezentanților numiți conform art. 1) este de 4 (patru) ani. Calitatea 

de reprezentant încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin 
revocare sau pierderea calității de consilier județean. 

 
Art.3 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, persoanelor menționate la art.1), SC Drumuri și Poduri SA 
și Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate, urmând a fi 
publicată pe site-ul www.cjialomita.ro, secțiunea ”Monitorul Oficial al județului”. 

 
 

PREŞEDINTE 
MARIAN PAVEL 

 
 

 
 

    Contrasemnează pentru legalitate, 
        Secretarul General al Judeţului Ialomiţa                                                                                    

               Adrian Robert  IONESCU    
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