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PROIECT DE HOTĂ R;1RE NR. 	 
privind majorarea capitalului social al S.C. DRUMURISIPODURI S.A. 

Consiliul Judeţ ean Ialomiţ a, 
Av ă nd in vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  001?0 /2022 -.I din ,01. 2 .2022 al Presedintelui Consiliului 

Judeţ ean Ialomita, 
Examinand; 
- adresa nr. 4853/04.06.2019 a Consiliului Concurentei; 
- cidresa nr. 866/08.04.2021 a SC Drurnuri  i  Poduri SA.; 
- Testul Investitorului Privat Prudent, inregistrat la Consiliul Judetean Ialomita sub 

nr. 16439/2021-N/08,07.2021; 
- hotă rdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. 156/10.09.2021 privind majorarea capitalului 

social al S. C. Drumuri ş i Poduri S.A; 
- Raportul de specialitate nr.  4'65 12022 U din 0"2  .2022 al Compartimentului 

Coordonare Societăţ i, Servicii ş i Instituţ ii Publice Subordonate; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.2022 al Comisiei economico-financiare ş i 

agricultur a; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022  al  Comisiei juridice, de disciplină , drepturi, 

obligaţ ii ş i incompatibilită ti; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	2022 al Cotnisiei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare  region  ală , protectia mediului ş i turism, 
In conform  itate Cu..  
prevederile art. 92 si art. 173 alin. (1)  /it, a)  ş i  aim.  (2) lit. d) din Codul administrativ; 

- prevederile Actului Constitutiv al S. C. Drumuri ş i Poduri S.A.; 
- prevederile art.207-221 din Legea nr. 3111990 privind societ ăţ ile comerciale, republicată , 

cu modific ă rile ş i completeirile ulterioare; 
- prevederile art. 35 alin. (2) din Legea finanţ elor publice locale nr. 273/2006, cu modific ă rile 

si completă rile ulterioare; 
- prevederile Ordonanţ ei de Urgentă  a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţ ionale 

in domeniul ajutorului de stat, precum si  pen  tru modificarea ş i completarea Legii concurentei 
nr. 21/1996, 

In temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanţ a de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificeirile ş i complet ă rile ulterioare, 
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HOT Ă R Ă $TE: 

Art1 Se aprobă  in numele si in interesul judeţ ului Ialomiţ a participarea  la cap  italul social al 
S.C. DRUMUR1 Ş I POD URI S.A., cu un aport  în  numerar in cuantum de 2.402.880,00 lei, aferent 
anului 2022 (etapa a I1-a), reprezentă nd un num ă r de 961.152 actiuni cu o valoare nominală  de 
2,5 lei fiecare. 

Art.2(1) Se dispune convocarea Adun ă rii Generale a Actionarilor din cadrul S.C. DRUMUR1 
PODURI S.A. in vederea majoră rii capitalului social al societă tii comerciale  în  condiliile 

prezentei hotă ră ri. 
(2) Se mandatează  reprezentantii Judeţului Ialomita in Adunarea Generală  a Actionarilor de 

la S.C. DRUMUR1  I POD  URI S.A. s ă  voteze, potrivit art. 113 lit]) din Legea nr. 31/1990 privind 
societă tile comerciale, republicată , majorarea  cap  italului social in conditiile art.] . 

Art.3 Se imputerniceste dornnul Ghibanu Stefan, director general provizoriu  at 
S. C. DRUMURI Ş I PODURI S.A., să  indeplinească  la Oficiul Registrului Comerţ ului de pe lă ngă  
Tribunalul Ialomiţ a procedurile prevă zute de lege pentru majorarea capitalului social at societăţ ii 
comerciale. 

Art.4 Prin grija Secretarului general at judetului Ialomiţa, prezenta hotă ră re va fi 
comunicată  spre ducere la indeplinire Compartimentului Coordonare Societă ti, Servicii ş i  Inst  ituţ ii 
Publice Subordonate, Directiei Buget Finante si S.C. Drum  un ş i Poduri S.A., urmă nd a fi publicată  
pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita — Sectiunea "Monitory? Oficial  at Judetului". 

PRE5EDINTE 

MARIAN pAyzi 

AVIZAT, 
Secretarul general al judeţalui Ialotniţa 

Adrian Robert IONESCU 

RcI/Oc. 
DIG 
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REFERAT DE APR OBARE 
la proiectul de hodirdre privind majorarea capitalului social al 

S.C. DRUMURI PODURI S.A. 

Prin  pro iectul de hotă rdre supus dezbaterii se propune Plenului Consiliului Judetean 
Ialomifa aprobarea privind aprobarea majoră rii cap italului social al S.C. Drumuri si Poduri S.A. 

Societatea comerciald in cauzd este definutcl de Judetul Ialomita in calitate de actionar unic. 
In cursul anului 2019 S.C. Drumuri ş i Poduri S.A. a solicit at majorarea cap italului social in vederea 
achizitiondrii de utilaje ş i echipamente utile function ă rii ş i dezvolt ă rii activitdtii specifice. Consiliul 
Concurentei, la solicitarea Consiliului Judetean Ialomita, a stabilit că  majorarea capitalului social 
se poate realiza fie in baza unui unui document intitutlat "test al investitorului pr/vat prudent", fie 
prin acordarea unui ajutor de minimis, in conditiile Ordonanţei de Urge* a Guvernului 
nr. 7712014 privind procedurile naţ ionale in domeniul ajutorului de stat, 

In calitate de autoritate publică  tutelară  a intreprinderii pub lice SC Drumuri si Poduri SA, 
Consiliul Judepan Ialomita a optat pentru intocmirea testului investitorului pr/vat prudent. Potrivit 
acestuia, in baza ipotezelor analizate si a calculului indicatorilor de eficientă  economicii ai 
societcltii, a reiesit că  nivelul de majorare a capitalului social prin achizitionarea de echipamente 
utilaje poate fi in sum ă  totald de 2.995.880 lei, ceea ce reprezintă  un numdr de 1.198.352 actiuni cu 
o valoare nominală  de 2,5 lei fiecare. Din aceastd sumd, in cursul anului 2021, intr-o primd etapă , 
capitalul social a fost majorat cu suma de 593.000 lei, potrivit hotă ră rii Consiliului Judetean 
Ialornita nr. 156, adoptată  in sedinţa din 10 septembrie. 

In etapa a II-a, aferentd anului 2022, in concordantd cu prevederile bugetare aprobate, 
capitalul social al societă tii se propune a fi majorat cu suma de 2.402.880 lei, reprezentand 
diferenta pană  la limita maxima aprobatd prin Testul investitorului privat prudent. 

Faţă  de cele precizate, prin proiectul de hotă rdre se propune adoptarea deciziilor necesare 
majoră rii capitalului social al S.C. Drumuri ş i Poduri S.A. Potrivit prevederilor art. 113 NJ) din 
Legea nr. 3111990 privind societă tile comerciale, republicatd, Adunarea Generală  a Actionarilor, in 
baza hotă rlirii autorită tii deliberative, va aproba majorarea capitalului social al societăţ ii, aferentă  
anului 2022. 

Constatad eă  sunt indeplinite conditiile de legalitate 	oportunitate, propun Consiliului 
Judetean lalornita adoptarea hotă rdrii in forma si continutul prezentate în project. 

Consillut Judetean fafornita 
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Tehnoredadat, 
Dogaru Julian 
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RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTXRÂRE 
privind aprobarea major ă rii capitalului social al Sc Drumuri ş i Poduri S.A. 

JUDETUL IALOMITA  în calitate de ac ţ ionar unic, a infiin ţ at societatea comercial ă  S.C. 
Drumuri i Poduri S.A., fund inregistrat ă  la Registrul Comer ţ ului sub nr. J21/147/1998, CUI 2653243 
ş i având ca obiect de activitate principal codul CAEN 4211- Lucr ă ri de construc ţ ii a drumurilor 
autostră zilor. 

In prezent, capitalul social total subscris ş i vă rsat al Societ ăţ ii DRUMURI Ş I PODURI SA. 
este de 10.929.330 lei, divizat in 4.371.732 ac ţ iuni, cu o valoare nominal ă  de 2,5 lei, apar ţ ină nd in 
totalitate JUDETULUI IALOMITA (100%, din capitalul social). 

cursul anului 2021, conform adresei nr. 866/08.04.2021, societatea comercial ă  DRUMUR1 
Ş I PODURI S.A. a solicitat majorarea eapitalului social, in vederea realizarea investi ţ iilor, conform 
Planului de investi ţ ii al societ ăţ ii pe 2021, respectiv pentru achizition ă rea de masini, utilaje 
cchipamente necesare func ţ ionă rii ş i dezvoltă rii activit ăţ ii proprii, dup ă  cum urmează : 

NR. 
CRT 

DENUMIREA INVESTITIEI BUC. VALOARE 
lei (fdr5 TVA) 

1, Statie de betoane de ciment 1 493,000 

2, Presa Marshall digitala- cu soft inclus 1 25,636 

3, Etuva 220 litri 1 10,846 

4. Cifa transport beton 9 mc- cu pompa 2 887,400 

5. Amenajare sediu productie 1 739,500 

6. Cap tractor 8x4 (500 CP) 2 493,000 

7, Bena transport agrgate 2 246,500 

8. Soft 	informatic 	integrat 	pentru 	gestionarea 
activit ăţ ilorsociet ăţ li 	(inclusiv 	financiar-contabilitate 	ş i 
management) 

TOTAL 

1 100,000 

2,995,882 

Avand in vedere solicitarea mai veche (2019), a SC DRUMURT ş i PODURI SA cu referire la 
majorarea capitalului, Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a a solicitat un pullet de vedere de la Consiliul 
Concurenţ ei care, prin r ă spunsul formulat ş i comunicat cu adresa nr. 4852 din 04.06.2019, propune 

 	două  modalităţ i de majorare a capitalului social, respectiv: testul investitorului privat prudent ş i 
s 	 acordarea ajutorului de minimis. ,. 

	

-0  	 S-a decis intocmirea testul investitorului privat prudent, document elaborat de un specialist in . 	i., -, 	. c, domeniu, respectiv SC EVALUARE $1 EXPERTIZĂ  JUDICIARĂ  OLARU  Ş I ASOCIATII SRL, 

	

F,  	,i, 	- concretizat in „S tffdiul pentru efectuarea testului investitarului privat prudent necesar procesulai 

8  



deeizional privind aprobarea participă rii Consiliului  Jude ţean Ialomiţa la majorarea capitalului 
social at SC DRUMURI Ş I POD URI SA, prin aport de numerar, in vederea achizitionarii de 
utilaje. Acest studiu, ce a fost inregistrat la Consiliul Judetean sub nr. 13.857-2021- T din 02.07.2021 
ş i nr. 16.439-2021-N din 08.07.2021, suma rezultată  pentru majorarea capitalului social al S.C. 
DRUMURI SI PODURI SA fund de 2.995.882 lei, apartină nd in totalitate actionarului unic 
JUDEŢ UL IALOMITA — 2.995.882 lei (100%). 
Acst studiu a fost aprobat in ş edinta Consiliului Judetean Ialomita din data de 10.09.2021, conform 
Hotă rdrii Consiliului Judetean Ialomi ţ a nr. 156 din 10.09,2021. 

Pentru anul 2021- etapa 1, actionarul unic JUDE Ţ UL IALOMITA, a asigurat pentru 
majorarea capitalului social, din suma totala de 2.995.880 lei, suma de 593.000 lei. 
	 Fată  de cele mai sus expuse, propunem adoptarea Hot ă ră rii prin care se aprob ă : 

-Pentru 2022 (etapa 2): participarea in numele ş i in interesul Jude ţ ului Ialomiţa in calitate 
de aetionar unic, la majorarea capitalului social at SC DRUMURI 1 POD URI SA, cu  nil  aport 
de numerar de 2.402.880 lei, reprezent ă nd 961.152 actiuni, cu o valoare nominală  de 2,5 lei 
fiecare, in. vederea achizitionă rii utilaje ş i echipamente r ă mase de cump ă rat, necesare dezvolt ă rii 
activit ăţ ii, după  cum urmează  

NR. 
CRT 

DENUMIREA INVESTITIEI BUC. VAL OARE 
lei (fă ră  TVA) 

Presa Marshall digitala- cu soft Indus 1 25.636 

Etuva 220 litri 1 10.846 

3. Cifa transport beton 9 mc- cu pampa 2 887.400 

4. Amenajare sediu productie 1 739.500 

5. Cap tractor 8x4 (500 CP) 2 493.000 

6. Bena transport agrgate 2 246.500 

TOTAL X 2,402,882 

Conform Actului Constitutiv al societ ă lii ş i prin raportare la prevederile art. 113 lit.f) din 
Legea societ ăţ ilor comerciale nr. 11311990, republicat ă , in anul 2022, in baza hot ă ră rii adoptate de 
Consiliul Judetean lalomita de aprobare a aportului propriu la capitalul social, precum ş i a hotă ră rii 
Adunarea Generale a Actionarilor, capitalul social al SC Drumuri ş i Poduri SA, va fi majorat cu 
suma de 2.402.880 lei. 

CONSILIER, 
Ioana Stoica 
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