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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.__
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 180 din 17.11.2020 privind
numirea reprezentanţilorjudețului Ialomița în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C.

Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa şi aprobarea mandatului acestora

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 4201672021 - L din 04+06..2021 al Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomita;

- adresa nr. 394 din 02.06.2021 a S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A.;

Examinând : _

- Raportul de specialitate nr. [|2629 /2021-FF din 070% 2021 al Compartimentului
Coordonare Societăţi, Servicii şi Instituţii Publice Subordonate;

- Avizul nr. 7202] - ___ din .2021 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligații şi incompatibilități;

- Avizul nr. ___/2021 - ____ din .2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediuluişi turism;

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomiţa nr. 130 din 17.11.2020 privind numirea
reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Infrastructură

Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa şi aprobarea mandatului acestora,
- nominalizările grupurilor de consilieri judeţeni privind numirea reprezentantului

județului Ialomița în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Infrastructură Drumuri şi
Poduri S.A. Ialomiţa;

- Proces — verbal nr. /2021-__ din 2021 al Comisiei speciale de

numărare a voturilor în cazul hotărârilor adoptate cu vot secret,

În conformitate cu:

- prevederile art. 173 alin. (1) dit. a) şi alin. (2) lit. d), art. 176 din Ordonanţa de

Urgenţă a Guvernului nr. 37/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile art.3 pct. (2) lit.a) și art. 64"3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr.
109/2011 privind suvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi

completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplineifinanciare

la nivelul unor operatori economicila care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt

acționari 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 funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea și
sancţionarea corupției, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 110 — 136"1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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- prevederile art. 58 şi art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare;

- prevederile art. 45 din Regulamentul de organizare şi funcționare a Consiliului

Judetean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nr. 46 din
30.03.2021,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTAĂRAȘTE:

Art]Art. 1] din Hotărârea Consiliului Județean Ialomiţa nr. 180 din 17.11.2020 privind
numirea reprezentanților judeţului Ialomița în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C.
Infrastructură Drumurişi Poduri S.A. Ialomița și aprobarea mandatului acestora, se modifică
în sensul că domnul/doamna - consilier județean, se numeşte
reprezentant în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Drumuri și Poduri SA Ialomiţa, în

/ocul domnului Stoica Alexandru.

ArtIl Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.

ArtIl] Prin grija Secretarului General al Județului Ialomiţa, prezenta hotărâre se
comunică, spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art.], Compartimentului

Coordonare Societăţi, Servicii și Instituţii Publice Subordonate şi, spre ştiinţă, S.C.
Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A. Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului
Județean Ialomița, secțiunea Monitorul Oficial aljudeţului.

PREŞEDINIE,

MARIAN PAVEL

Avizează
Secretarul General al Judeţului Ialomița

Adrian-hRobert IONESCU
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REFERATDEAPROBARE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 180

din 17.11.2020 privind numirea reprezentantilorjudețului Ialomița în Adunarea Generală a

Acţionarilor a S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa și aprobarea mandatului

acestora

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomita se propune

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 180 din 17.11.2020 privind numirea

reprezentanţilor judeţului Ialomița în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Infrastructură

Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa și aprobarea mandatului acestora.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomiţa nr. 180 din 17.11.2020 privind numirea

reprezentanților județului Ialomiţa în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Infrastructură

Drumuri şi Poduri S.A. Ialomița și aprobarea mandatului acestora, au fost numiţi doi

reprezentanţi potrivit prevederilor art. 3 pct. (2) lit.a) și ale art. 64"3 din Ordonanţa de urgenţă

a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Urmare încetării de drept a mandatului domnului consilierjudetean Stoica Alexandru din

calitatea de membru al Adunării Generale a Acţionarilor la societatea comercială menţionată,

este necesară înlocuirea acestuia cu un nou reprezentant.

Atribuţiile Adunării Generale a Acţionarilor şi, implicit, ale membrilor numiţi sunt

stabilite atât prin cadrul general în materie (Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,

republicată, Legea contabilităţii nr. 82/2011, republicată), cât şi prin actele normative cu

caracter special (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare sau Ordonanța

Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari

sau dețin direct ori indirect o participaţie majoritară).

Prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomiţa nr. 180 din 17.11.2020, Plenul Consiliului

Județean Ialomiţa a stabilit durata mandatului membrilor numiti în cadrul Adunării Generale a

Acţionarilor.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi de oportunitate, propun

Consiliului Județean lalomița adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul

prezentate în proiect.

PREȘED

MARIAN PA VEL
Consiliul Judetebn Ialomita

AMI Redactat

Tudorache Emilia
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compartiment Coordonare Societăți Servicii și Instituţii Publice Subordonate
din O0FOG 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
Ia proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean

Ialomiţanr. 180 din 17.11.2020 privind numirea reprezentanţilorjudeţuluilalomiţa în

Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A. Ialomița

şi aprobarea mandatului acestora

 

 

Având în vedere:

-Adresa societăţii comerciale INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI SA nr.

394/02.06.2021 înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 13122- J/02.06.2021, cu

referire la vacantarea din poziția de membru al Adunării Generale a Acţionarilor a SC

infrastructură Drumuri şi Poduri S.A., a domnului Stoica Alexandru,

-Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 180 din 17.11.2020 privind numirea

reprezentanților județului lalomiţa în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Infrastructură

Drumuri și Poduri S.A. ialomița și aprobarea mandatului acestora, prin care au fost numiţi

doi reprezentanți potrivit prevederilor art. 3 pct. (2) lit.a) şi ale art. 6443 din Ordonanţa de

urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

-Prevederile Art. 6443 din Ordonanţa de urgență Guvernului nr. 109/2011 privind

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,

conform căruia "numărul reprezentanţilor statului sau ai unităţii administrativ-teritoriale în

adunarea generală a acţionarilor la întreprinderile publice, este de maximum două

persoane”,

-Incetărea de drept a mandatului domnului consilier judeţean Stoica Alexandru din

calitatea de membru al Adunării Generale a Acţionarilor la societatea comercială

menţionată,

Propunem:

Întocmirea unui proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului

Județean Ialomița nr. 180 din 17.11.2020 privind numirea reprezentanților județului

lalomița în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri

S.A. lalomița şi aprobarea mandatului acestora, respectiv înlocuirea dlui consilier

judeţean Stoica Alexandru, din calitatea de membru al Adunării Generale a Acţionarilor , cu

un nou reprezentant din rândul consilierilor judeţeni

Pe perioada mandatului, persoanele desemnate vor duce la îndeplinire atribuţiile

specifice prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,

prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum și de

Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor

operatori economicila care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori

majoritari sau deţin direct ori indirect ,o participaţie majoritară.

Con

co

siliui Judetean ialomitaone Mg
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| CONSILII JUDETEAN IALOMITA, ! SC.INFRASTRUCTURA DRUMURI 8 PODURISA,
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CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

Referitor: Desemnare a unui membru pentru Adunarea Generală a Acţionarilor a SC
Infrastructură Drumuri şi Poduri SA

Având în vedere vacantarea din poziţia de membru al Adunării Generale a Acţionarilor a dl.
Stoica Alexandru, ca urmare a numirii acestuia în funcţia de director general provizoriu la SC
Infrastructură Drumuri şi Poduri SA, vă rugăm să desemnaţi un membru din partea Consiliului
Judeţean Ialomiţa care să facă parte din Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Infrastructură

Drumuri şi Poduri SA,

Cu stimă,

Consiliul judetehn |laiomita

„ ÎNIARIIA

 

Director GeneralProvizoriu

 


