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PROIECT DE 110TĂ RARE NR. 	 
privind aeordarea unui imprumut temporar din bugetuHoc,al.alludetului.Ialomita.---- 

că tre S.C. DRUMURI  SI  PODURI S.A. 

9005794U 
Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a, 
Avă nd in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 0.00 12022- Cdin 4442022  al  Pre ş edintelui Consiliului 

Judeţ ean Ialomi ţ a; 
Examin ă nd: 
- Adresa nr. 2827 din 24.08.2022 ş i Memoriul justificativ nr. 2801 din 22.08.2022 ale SC 

DRUMURI  I  PODURI SA; 
- Decizia m-. 21/22.08.2022 a Consiliului de Administraţ ie al S.C. Drumuri  i  Poduri S.A.; 

Hotă rarea nr. 5/22.08.2022 a Adună rii generale Extraordinare a Ac ţ ionarilor SC DRUMURI $1 
PODURI SA; 

Raportul de specialitate comun nr. ,242 a /2022-6 din 'Via 2022 al Direc ţ iei Buget — 
Finanţ e, Direc ţ iei Investi ţ ii ş i Servicii Publice ş i Direc ţ iei Coordonare Organizare; 

- Avizul nr. 	  - 	din 	 al Comisiei juridice, de disciplină , drepturi, 
obligaţ ii ş i incompatibilit ăţ i; 

- Avizul nr. 	/2022- din 	2022 al Comisiei economico-fmanciare ş i agricultură ; 
Avizul nr. 	/2022- din 	al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regional ă , proteeţ ia mediului ş i turism; 
In conforrnitate Cu:  
- prevederile art. 92 alin. (1) ş i atm. (2) lit. b) ş i ale art. 173 alin. (1) lit. d),  aim.  (2) lit. d) ş i  aim.  

(5) lit. 1) din Ordonan ţ a de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modifică rile ş i complet ă rile ulterioare; 

- prevederile art. 72 din Legea nr. 273/2006 privind finan ţ ele publice locale, cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare, 

- prevederile Hot ă ră rii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 16 din 10.02.2022 privind aprobarea 
bugetului general at jude ţ ului Ialomi ţ a, pe anul 2022; 

prevederile Hot ă ră rii Consiliuiui Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 17 din 29.05.1998 privind infiin ţ area SC 
DRUMURI  I  PODURI SA IALOMIŢ A; 

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societ ăţ ile comerciale, republicat ă , cu modific ă rile si 
complet ă rile ulterioare; 

- prevederile Ordonan ţ ei de urgenţă  a Guvernului nr, 109/2011 privind guvernan ţ a corporativ ă  a 
intreprinderilor publice, cu modific ă rile ş i complet ă tile ulterioare; 

prevederile Hot ă ră rii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de 
aplicare a unor prevederi din Ordonanţ a de urgenţă  a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernan ţ a 
corporativă  a intreprinderilor publice; 

În temeiul art. 196  aim.  (1) lit, a) din Ordonanţ a de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

HOTĂ RĂŞ TE: 

Art.1 (1) Se aprob ă  acordarea unui imprumut temporar pc bază  de convenţ ie, din bugetul local 
al Judeţului Ialomi ţ a că tre SC DRUMURI SI PODURI SA, in valoare de 7.000.000 lei, pentru 
funetionarea ş i dezvoliarea soeiet ă tii. 



(2) imprumutul prev ă zut la aim. (1) se va rambursa integral, in termen de 1 an de la data 
acord ă rii acestuia, iar in situatia neramburs ă rii Sc vor aplica major ă ri la nivelul celor existente pentru 
veniturile bugetare, potrivit legii. 

(3) Conventia de imprumut-cadm este prev ă zut ă  in anexa ce face parte integrant ă  din prezenta 
hotă rdre. 

Art.2 Sc imputerniceste Pre ş edintele Consiliului Judetean Ialomita s ă  semneze convenţ ia 
mentioned la art. 1 din prezenta hot ă rare. 

Art.3 Prin grija Secretatului General al Judetului Ialomi ţ a, prezenta hot ă rare se va comunica, 
spre ducere la indeplinire, direc ţ iilor de specialitate implicate ş i S.C. DRUMURI Ş I PODURI S.A., ş i, 
spre ş tiinţă , institutiei Prefectului — Judetul Ialomita, urmand a fi publicat ă  pe site-ul Consiliului 
Judeţ ean Ialomi ţ a, sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PREŞ EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al Judetului Ialomita 

Adrian Robert IONESCU 

Rd/Oc 
N.R.F. 



Anex'd  la Hoteirdrea Consiliului Judetean falomita nr, 

CON  VENTIE DE iMPRUMUT  - cadru 

În temeiul art. 92 din OUG nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile 
ş i completă rile ulterioare, raportat la att. 72 din Legea nr. 273/2006 privind finan ţ ele publice 
locale, cu modific ă rile i complet ă rile, intre: 

I. 	PĂ RTILE:  

1. JUDETUL IALOMITA, prin Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a, cu sediul in municipiul 
Slobozia, Pia ţ a Revolu ţ ici, nr, 1, jude ţul Ialomi ţ a, telefon 0243/230200, fax 
0243/232100, e-mail cji@cicnet.ro , cod fiscal 4231776, cod IRAN 	  
desehis la Trezoreria Municipiului Slobozia, reprezentat prin domnul MARIAN 
PAVEL - Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, in calitate de imprumută tor, 
pe de o parte, 

§i 

2. SC DRUMURI SI PODURI SA, cu sediul in Municipiul Slobozia, nr. cadastral 991, 
CF 31682, Jude ţul Ialomi ţ a, certificat de inregistrare fiscal ă  2653243, inregistrat ă  la 
Registrul Comer ţului sub nr. J 21/147/1998, inregistrat ă  la Registrul Comer ţului sub 
nr. J21/147/1998, atribut fiscal R02653243, cont bancar 	  
deschis la 	, legal reprezentat ă prin RUDOLF GRADEA, Director General, 
in calitate de imprumutat, pe de alt ă  parte, 

P ă rţ ile au convenit s ă  incheie prezenta CONVENTIE DE iMPRUMUT, prin care stabilesc 
urmă toarele: 

II. Obiectul conventiei 
2.1. - Obiectul prezentei conven ţ ii  îl reprezint ă  acordarea unui imprumut temporar, f ă ră  

dobă ndă , din bugetul local al Jude ţului Ialomi ţ a c ă tre SC DRUMURI Ş I PODURI SA, in valoare 
de 7.000.000 lei, pentru func ţ ionarea i dezvoltarca societ ăţ ii. 

2.2. - Suma acordat ă  cu titlu de imprumut va 1 utilizată  exelusiv pentru destina ţ ia 
prevă zut ă  la punctul 2.1. 

2.3. — Suma imprumutat ă  Sc restituie imprumut ă torului in termen de 1 an dc la data 
acordă rii acesteia. 

III. Documentele conventiei  

3.1 Hotă ră rea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 	 

IV. Durata conventiei 

4.1.- imprumutul se acord ă  pe termen de 1 an de la data acord ă rii acestuia. 



V. Obligati!le imprumutAtorului 
5.1. - Judetul Ialomita va vira suma prev ă zută  la punctul .1 in contul 	 al SC 

DRUMUR1 SI PODURI SA, in termen de maxim 10 zile lucră toare de la data cererii formulate 
de imprumutat c ă tre impramut ă tor. 

VI. Obligaţ iile imprumutatului 
6.1. — Rambursarea imprumutului se realizeaz ă  in termen de 1 an de la data acord ă rii 

acestuia. 
6.2. — in situatia neramburs ă rii la termen a imprumutului se vor aplica major ă ri de 

intarziere la nivelul celor prev ă zute pentru veniturile bugetare, conform prevederilor legate. 
6.3. — Organele de conducere ale societ ă tii comerciale imprumutate sunt direct 

răspunză toare de modul de gestionare ş i utilizare a sumei imprumutate, potrivit destinatiei 
stabilite prin Hot ă ră rea Cousiliului Judetean Ialomita nr.   

VII. Incetarea conventiei 

7.1. - Prezenta conventie inceteaz ă  dup ă  indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de are 
ambele p ă rti. 

VIII. Forta majorA 
8.1 - For ţ a majoră  exonereaz ă  de ră spundere *tile in cazul neexecut ă rii partiale sau 

totale a obligatiilor stipulate in prezenta conventie. Prin fort ă  majoră  se intelege un eveniment 
independent de vointa p ă rtilor, imprevizibil ş i insurmontabil, ap ă rut dup ă  incheierca conventiei 
ş i care impiedic ă  p ă rtile s ă  execute total sau partial obligatiile asumate. Forta major ă  se constat ă  
ş i se avizeaz ă  in conditiile Legii nr. 335/2007. 

8.2 - Partea care invoc ă  forta major ă  are obligatia s ă  aducă  la cuno ş tinţ a celeilalte p ă rti, 
in scris, eel mai t ă rziu in 5 zile de la aparitie, jar dovada fortei maj ore, impreun ă  en avertizarea 
asupra efectelor i intinderii posibile a fortei major; se va comuniea in maximum 15 zile de la 
aparitie. 

8.3 - Partea care invoc ă  forta major ă  are obligafia s ă  aducă  la cuno ş tinta celeilalte p ă rţ i 
incetarea cauzei de fort. ă  major ă , in maximum 15 zile de la incetare. 

8.4. — Dac ă  aceste imprejur ă ri  i consecintele for dureaz ă  mai mutt de 6 luni, fiecare parte 
poate renunta la executarea contractului pe mai departe. in niciun caz niciuna din p ă rti nu are 
dreptul la desp ă gubiri de la cealalt ă  parte, dar au indatorirea de a- ş i onora toate obligatiile p ă nă  
la data producerii fortei maj ore. 

IX. Solutionarea litigiilor 
9.1. — Litigiile care se vor na ş te din prezenta conventie sau in leg ă tură  en prezenta 

conven ţ ie, clauzele, validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea ei, vor fi solutionate 
pe cale amiabil ă . 

9.2.- Dac ă  pă rtile nu vor ajunge la o intelegere amiabil ă , atunci litigiile vor fi inaintate 
spre solutionare instantei judec ă tore ş ti competente, pe baza prevederilor prezentei conventii ş i a 
dreptului material roman. Legea aplicabil ă  va fi cea rom ă nd. 



X. Dispozitii finale 
10.1 —  Once  modificare sau completare adus ă  conventiei se poate face numai de comun 

acord, in limitele legislatiei romane, prin act aditional, in baza Hot ă rarii Consiliului Judetean 
Ialomita ş i va face parte integrant ă  din prezenta conventie. 

10.2 Pă rtile conventiei nu vor putea cesiona drepturile ce le revin in baza prezentei 
conventii, unei terte persoane. 

10.3. —  bate  comunic ă rile care urmează  a se efectua intre p ă rti, ca urmare a derulă rii 
conventiei vor fi fă cute in scris, cu confirmare de primire. 

10.4. Prezenta conventie se incheie in 2 cxemplare originale, ate unul pentru fiecare 
parte semnatar ă . 

JUDETUL IALOMITA 	 S.C. DRUMURI  I  PODIJRI SA 
PRE Ş EDINTELE 	 Director general 

CONSILIULUI JUDETEAN 	 RUDOLF GRADEA 
MARIAN PAVEL 
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PRE$EDINTE Nr.  102/-44 ,PeaveX- r  

   

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotă ră re privind acordarea unui imprumut temporar din bugetul local al 

Judetului Ialomita c ă tre S.C. DRUMUR1 $1 PODUR1 S.A. 

Prin proiectul de hotă ră re supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomita se propune 
acordarea unui imprumut temporar din bugetul local al Judetului Ialomi ţ a că tre S.C. 
DRUMURI Ş I PODURf S.A. 

În prezent S.C. Drumuri si Poduri S.A. se confrunt ă  cu o situatie exceptional ă  avă nd in 
vedere contextut socio-economic actual ş i necesitatea respect ă rii termenelor de executie a 
lucră rilor pentru contractele aflate in derulare, aspecte cc au condus la imposibilitatea pl ăţ ii 
datoriilor curente ş i restante ale societ ă tii. 

Pentru punerea in aplicare a planului de reorganizare si reorientare c ă tre alte activit ă ti, 
dar Si pentru ini ţ ierea contract ă rii de noi lucră ri, se impune luarea unor m ă suri de urge* cu 
privire la acordarea unui imprumut financiar. Acest fapt este sus ţ inut ş i de riscul iminent de 
deschidere a procedurii de insolvent ă  de c ă tre oricare dintre furnizorii societ ăţ ii ale c ă ror 
debite nu au fost onorate in termen ş i cu care s-au purtat discu ţ ii multiple ş i au fost fă cute 
nenum ă rate e ş alonă ri la plat ă , in acest moment exist ă nd deja pe rolul Tribunalului Ialomita o 
cerere in acest sens. 

Data fund decizia de restructurare a activit ăţ ii ş i de modificare a domeniilor de 
activitate, acestea vor crea cadrul pentru incheierea de noi contracte pentru livr ă ri de mixturi 
asfaltice si betoane de ciment, dar $i pentru domenii noi de activitate-efectuarea de reparatii 
pentru echipamente ş i autovehicule, aceste aetivit ăţ i avă nd ca scop generarea de venituri dup ă  
punerea integral ă  in func ţ iunea a staţ iei de betoane si dotarea completa a atelierului-service de 
reparatii. 

SC DRUMURI Ş I PODUR1 SA, prin adresa nr. 2827 din 24.08.2022 ş i Memoriul 
justificativ nr. 2801 din 22.08.2022, a solicitat i argumentat necesitatea acord ă rii de c ă tre 
Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a a unui imprumut in valoare de 7.000.000 lei in vederea asigur ă rii 
finanţă rii activit ăţ ii societ ăţ ii in perioada 16.08.2022 - 31.08.2023. 

Potrivit prevederilor art. 92 aim. (1) din Ordonan ţ a de Urgenţă  a Guvemului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile  i conapletă rile ulterioare, consiliile jude ţ ene pot 
hotă ri asupra particip ă rii cu imprumuturi, capital sau cu bunuri, dup ă  caz, in numele ş i in 
interesul colectivit ă tilor locale la nivelul c ă rora sunt alese, la infiintarea, func ţ ionarea ş i 
dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice ş i de utilitate public ă  de interes 
local sau jude ţ ean, in condi ţ iile legii. 

În. categoria organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate public ă  in 
unită tile administrativ-teritoriale se includ ş i societă tile ş i regiile autonome infiintate prin 



hotă rari ale autorit ă tilor deliberative, fund denumite ea societ ă ti 5i regii autonome de interes 
local sau judetean. 

Conform prevederilor art. 72 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publiee locale, 
cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare, in cazul in care la infiin ţ area, in subordinea unor 
ordonatori principali de credite, a unor institutii ş i servicii publice sau a unor activit ăţ i 
finanţ ate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de fonduri suficiente, in baza 
documentatiilor temeinic fundamentate autoritâ ţ ile deliberative pot aproba imprumuturi f ă rd 
dobandă  din bugetul local, pe bază  de conventie. 

imprumuturile acordate in conditiile de mai sus vor fi rambursate integral in termen de 
un an de la data acorddrii. 

În situaţ ia neramburs ă rii imprumuturilor la teimenul stabilit, se vor aplica major ă ri de 
intă rziere la nivelul color existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii. 

Constatand c ă  sunt intrunite condi ţ iile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului 
Jude ţ ean Ialomita adoptarea hot ă ră rii in forma ş i conţ inutul prezentate in proiect. 

PRE$EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

 

Tehnoredactat, 
Novac Ramona-Florentina 
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RAPORT LA PROIECTUL DE HOTARARE 
privind acordarea unui imprumut temporar din bugetul local al 

Judeţ ului Ialomiţa ceitre SC Drumuri ş i Poduri S.A. 

JUDETUL IALOMITA in calitate de ac ţ ionar unic, a infiintat societatea comerciald S.C. 
Drumuri si Poduri S.A., fiind inregistrat ă . la  Registrul Comertului sub nr. J2U147/1998, CUI 2653243 
ş i avdnd ca object de activitate principal codul CAEN 4211- Lucrdri de construc ţ ii a drumurilor 
auto stră zilor. 

S.C. Drumuri ş i Poduri S.A. Ialomi ţ a este societate comercial ă  de interes jude ţ ean, infiinţ ată  
prin Hotdrarea Consiliului Jude ţ ean Ialomita nr.17 din 29 mai 1998. 

Potrivit prevederilor art. 173 alin.(2) lit,d) din Ordonanţ a de Urgen ţ a a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ cu modic ă rile i completdrile ulterioare, Consiliul Jude ţ ean lalomiţ a, in 
indeplinirea rolului s ă u de autoritate a administra ţ iei publice locale, exercit ă , in numele Jude ţ ului 

drepturile ş i obligaţ iile corespunzdtoare participa ţ iilor deţ inute la S.C. Drumuri ş i Poduri 
S.A. Ialomita. 

Avand in vedere urm ă toarele documente: 
-Adresa SC Drumuri si Poduri SA nr. 2499/27.07.2022 (cu anexele ata ş ate), inregistrat ă  la 

Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a sub 11r. 19860/2022-A din 27.07.2022, privind aducerea la cuno ş tinţ a 
Consiliului Judeţ ean Ialomita a asp ectelor discutate in *edit*. Consiliului de Administra ţ ie al SC 
Drumuri si Poduri SA din data de 23.06.2022, cu referire la obiectul de activitate al societ ăţ ii, 
respectiv luer ă rile eontractate ş i aflate in derulare, precum ş i la problemele identificate cu care se 
confruntd soeietatea ş i care pot afecta realizarea obiectului de activitate, 

-Adresa SC Drumuri ş i Poduri SA nr. 2655/08.08.2022 (cu anexele ata ş ate- Analiza 
pozitiei financiare ş i a performan ţ elor societ ăţ ii S.C. Drumuri si Poduri S.A. pe ultirnii 3 ani 2019- 
2021, Inform= privind sumele de plat ă  cu termene depdş ite ş i cu termene de plat pfind la 
19.08.2022 cdtre: furnizori, Bugetul de Stat, Bugetul Asigur ă rilor Sociale ş i salarii, diverse notificdri, 
somaţ ii de plat ă , preavize de platd, etc.), inregistratd la Consiliul Jude ţ ean Ialomiţ a sub nr. 
20838/2022 -0 din 08.08.2022, prin care societatea ne aduce la cunostinţă : 

- votarea adoptarea de că tre Consiliul de Administraţ ie al S.C. Drumuri ş i Poduri S.A 
(sediro din 23.06.2022, sedinta din 03.08.2022) si de care Adunarea Generala a Acţ ionarilor a 

Drumuri ş i Poduri S.A (sedin ţ a din 23.07.2022, sedin ţ a din 05.08.2022), a unor mă suri 
privito are la obiectul să u de activitate, lucreirile contractate si aflate îri derulare, precum ş i situaţ ia 
sa economico-financiară , votarea ş i adoptarea nail organigrame $i a statului de funcţ ii ş i 

ne solicită  acordarea unui fmprumut de la Consiliul Judeţ ean lalomiţa, necesar depă sirii 
situaţ iei economico-financiare precare actuale, 

- Adresa Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 21541/2022-0 din 17.08.2022 en referire la 
solicitarea de completare/clarificare a mai multor aspecte economico-financiare necesare analizei ş i 
fundamentă rii deciziei de acordare a imprumutului solicitat ş i de stabilire a conditiilor de acordare a 
imprumutului solicitat, 

-Adresa SC Drumuri si Poduri SA nr. 2765/18.08.2022  (CU anexele aferente) inregistratd la 
Consillul Judeţ eat Ialomita sub nr. 21633/2022-C din 18.08.2022, completatd cu 



Adresa SC Drumuri si Poduri SA nr. 2827/24.08.2022, inregistrat ă  la Consiliul Judetean 
.Ialomiţ a sub nr. 22124/2022-W din 24.08.2022 cu referire la la imprumutul solicitat, cu anexele 
atasate, respectiv: 

-Decizia nr. 21122.08.2022 a Consiliului de Adrninistratie al SC Drumuri fi Poduri SA 
privind aprobarea unui imprumut temporar în sumd de 7.000.000 lei pe bază  de conven ţ ie din 
bugetul Consiliul Jude ţ ean Iaiomi ţ a, cu rambursare integrala pe termen de 1 an de la data acordă rii, 

-Hotdriirea nr. 05/22.08.2022 a Adundrii Generale Extraordinard a SC Drumuri fi Poduri 
SA privind aprobarea unui imprumut temporar in sung de 7.000.000 ki pe bază  de convenţ ie din 
bugetul Judetului Ialomita, a graficului de rambursare a imprumutului pe termen de 1 an de la data 
acord ă rii, 

- Memoriul justificativ pentru aprobarea acordii rii de ciitre Consiliul Judetean a unui 
imprutnut in sumei de 7.000.000 lei societ ă tii SC Drumuri  i  Poduri SA, in vederea asigur ă rii 
finanţă rii activită tii societatii in perioada 16.08.2022-31.08.2023, Inso ţ it de anexele aferente, 
respectiv: - Anexa 1- Informare privind sumele de plat c ă tre fumizori (la 16.08.2022) 

- Anexa 2 - Obligatii de plat. (datorii) la Bugetul de stat, Bugetele asigur ă rilor sociale ş i 
fondurilor speciale la 22.08.2022 (obligatii esalonate conform Deciziei ANAF  at  480.2/05.08.2022) 

- Anexa 3- Obliga ţ ii de plată  (datorii) salarii aferente lunii iulie 2022 
- Anexa 4- Situatia privind veniturile estimate pentru perioada 01.09.2022-31.08.2023 

Anexa 5- Graficul estimativ de rambursare a imprumutului 
-Bilantul contabil al SC Drumuri si Poduri SA la data de 31.12.2021, conform că ruia 

societatea ş i-a incheiat activitatea Cu ü  pierdere in sum. de 2.580.698 lei, 
-Balanta de verificare contabilei la 30.06.2022, conform c ă reia societatea 	Encheiat 

activitatea cu o pierdere  în sum ă  de 1.073.125,33 lei 

mentionam urmatoarek: 
Conform Memorial justificativ ata ş at, SC Drumuri ş i Poduri SA se confruntă  în  prezent cu o 

situaţ ie excepţ ionala, concretizat ă  In imposibilitatea pl ăţ ii datoriilor curente  i  restante ale societ ă fii, 
fapt  cc a condus la emiterea si punerea in aplicare a unui plan de reorganizare ş i reorientare că tre alte 
activită ti, cu urmă toarea structur ă : principala activitate a societă tii va fi furnizarea de produse 
reprezentate de mixturi asfaltice si betoane de ciment, urmată  de activitatea de prestare servicii 
service auto- reparatii, prestare servjcii de laborator, servicii inchiriere utilaje, activitatea de realizare 
de venituri din lucră ri de prestari servicii in construc ţ ii, 

În susţ inerea acestei solicit ă ri privind acordarea imprumutului, a argumentă rii capacit ăţ ii de 
rambursare a acestui imprumut, SC Drumuri ş i Poduri SA a prezentat „Situatia privind veniturile 
estimate pentru perioada 01.09.2022-31.08.2023"- Anexa 4. 

Conform acestei situa ţ ii, in perioada 01.09.2022-31.08.2023, societatea estimeaz ă  să  realizeze 
venituri in sumă  total ă  de 46.138  mu i lei, dup ă  cum urmeaz ă : 

- in principal din furnizarea de produse mixturi asfaltice si betoane de eiment, 
preconizate a se realiza In cadrul viitoarelor proiecte finantate prin programul Anghel Saligny -29.207 
mu  i lei/profit estirnat 4.381  mu i lei, 

-de asemenea, se estimează  venituri din prest ă ri servicii laborator- 330 mii lei/profit estimat 
50  mu  i lei, 

- venituri din prestă ri servicii repara ţ ii auto - 1.000  mu  i lei/profit estimat 150  mu  i lei, 
-venituri din servicii inchirieri utilaje -1.000  mu i lei/ profit estimat 150  mu i lei, 
-venituri din contracte de lucr ă ri In derulare -rest de executat -2.100  mu i lei, 
-venituri din lucră ri de drunauri executate  i  nefacturate la data prezentei solicit ă ri- 2.219  mui 

lei, 
-surne certe de incasat de la diver ş i clienţ i -528 mii lei, 
-venituri estimate din lucră ri viitoare -10.000  mu  i lei/profit estimat 1.000 mii l ei. 
Ca urmare a estimă rii realiz ă rii acestor venituri, societatea prognozeaza in perioada 

01.09.2022-31.08.2022, a se realiza un profit net in sumă  totala de 8.478 mii lei, din care se va 
rambursa imprurnutul solicitat. 

Având in vedere cek prezentate i îii conform/fate cu dispozitiile art. 72 din Legea 273/2006 
privind finankk publice locale, cu modificarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 173, al/n. 
(1) lit d), alin 2 Hid), aim. (5) N. l), cu prevederile art 196 alin (1), lit a), alin.(2) prevederile art. 
92 din. (1) si alin. 2 lit b) din OUG 5772019 privind Codul Administrativ, Cu modificarile si 



Direc ţ ia Coordouare Organizare 
Director exec iv a •  4 et, 

Dogaru I 	igorin 

Directia Buget Finante 
Director executiv, 
Moroianu Minaela 

Direc ţ ia de Investi ţ ii ş i Servicii Public 
ef serviciu, 

Stanciu Maria 

completarile ulterioare, Consiliul Judetul Ialomita,  în  ealitate de autoritate deliberativii,  poate 
hotă ri asupra participlirii cu imprumuturi, capital sau cu bunuri, dupti caz, in numek si  in  
inkresul colectivittitilor locale la nivelul ctirora sunt alese, la infiintarea, funclionarea si 
dezvoltarea societlijilor si regiilor autonome infiinfate prin hottiretri ale autoritatilor deliberative, 
den  umite in continuare societliti ş i regii autonome de interes local sau judelean. 

Land in considerate contextul socio-economic actual, situatia economico-financiar ă  
exceptional ă  cu care SC Drumuri si Poduri SA se confrunt ă , coroborată  cu punerea in aplicare a 
planului de reorganizare, restructurare ş i reorientare c ă tre alte activit ă ti, se solicită  acordarea unui 
imprumut„ societ ă tii SC Drumuri si Poduri SA, după  cum urmeaz ă :  

Suma: 7.000,000 lei 
Termen de rambursare: l an de la data acord ă rii sumei imprumutate c ă tre SC Drumuri 

Poduri SA 
Destinatie: 
-plata obligaţ iilor restante fat ă  de farnizori -conform Anexa 1 la Memoriul justificativ, 
-plata obligatiilor restante la Bugetul de Stat, Bugetul asigur ă rilor sociale  i  fondurilor 

speciale- conform Anexa 2 la Memoriul justificativ (obligatii esalonate conform Deciziei ANAF nr. 
480.2/05.08.2022) 

-plata obligaţ iilor salariale aferente lunii iulie 2022- conform Anexa 3 la Memoriul justificativ. 
-acoperirea cheltuielilor materiale necesare demar ă rii noilor activit ă ti, estimate in Memoriul 

justificativ (pentru punerea in functiune a statiei de betoane, pentru certificarea betoanelor de ciment, 
pentru achizitionarea materialelor necesare fabric ă rii mixturilor asfaltice ş i producerii betoanelot de 
ciment, pentru asigurarea uti1it ţ i1or si carburantilor, etc. 

Alte conditii: 
-imprumutul se acord ă  fă ră  dobanda, 
-in situatia nerespect ă rii termenului de rambursare convenit, se vor aplica majoră ri de 

intă rziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii, pentru sumele ajunse la 
scadent ă  i  nerestituite. 

Consilier sup tor, 
Stoica Joan 



SC  DRUMURI $1 PODURI S.A. 
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Nr. 2827/24.08.2022 

CONS -111UL JUDETEAN IALOMITA 
Slobozia. Piata Revolutiei, nr. 1 

Prin prezenta revenim. la Adresa. 2765/1.8.08.2022 si va com.unicam urmatoarelc: 

1) Cu referire  In impru-mutul solieitat: 
1) Valoarea certa  a imprumutului solicitat 7.000.000 lei., conform Deciziei nr. 

21/22.08.2022 a Consiliului dc Administratie al societatii si a Hotararii nr. 
05122,08.2022 a Adunarii Generale Extraordi.nare a Actionarilor societatii; • 

2) Referitor dimens -ionare valoare imprumut: conform „Memoriu justficativ (nr, 
inreg -istrare: 2801/24.08.2022) cu anexele aferente (in nurnar de 5)"; 

3) Modalitatea de acordare a imprumutului: integral (conform art.1 din Decizia nr. 
21/22.08.2022 a Consiliului de Administratie al societatii si art.1 din flotararea nr. 
05/22,08,2022 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societati; 

4) Graficul estimativ de rambursare a imprunauttdui: conform Anexa 5 la „M.emoriu 
justificativ nr, 2801/22.08.2022; 

5) Imprumutul, perioada de acordare si graficul de ramb -ursare an -fost .aprobate 
conform Deciziei nr. 21/22.08.2022 a Consilitilui de Administratie al $ocietatii si 
conform Hotararii nr. 05/22.08.2022 a Adunarii Generale Extramdinare a 
Actionarilor societatii; 

6) Memoriu justificativ (nr. inregistrare: 2801/22.082022) cu anexele afeiente (de la 
nr I la 5)"; 

Anexam la .prezenta: 	 ,•• 
1. Dec•izia nr, 21/22.08.2022 a Consiliutui de Adrninistratie al S.C. Dint:awl si Poduri S.A.'; 
2. Hotararea nr. 05/2108.2022 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. S.C. 

Drumuri si Poduri S.A.; 
3. Memoriu justificativ pentru aprobarea acordarii de catre Consiliut incletean laloinita a tinui 

imprumut in valoare de 7.000.000 lei catre societatea Drumuri si Poduri S.A., in vederea 
asigurarii finantaril activi•tatii societatii in perioada 16,08.2022-31.08.2023 - nr.de  
inregistrare 2801/22.08.2022 Cu anexele aferente (de la tit 1 la 5); 

Direct G. oral 
ing Grai Rudolf 



S.C. DRUMURI $1 PODUR1 S.A. 
Mon icipiol Slobozia, nr. cadastral 991, CF 31682, judetul [atom ta 

CIF:RO 2653243, Reg. Cornell. J 21/147/1998, Capital social 10.929,330 1 
Tel, 0343-103010, Fax 0343-103011, e-mail:dpi120013*gmail.com. 

orlicel.iHromorisipoduHialotnita.ro  

Cta,re : Consiliul Judetean lalomita 

In  atentia: dlui. Presedinte  Mw tan Pavel 	 ' 
dlui. Administrator Public Alexandru Dtnu ţ  Polar 

ReferitOr adrea 21541/17,08.2022 privind prezentarea unui memoriu justificativ 

Memoriu justifieativ pentru aprobarea aeordarii de ealre Cousiliul  Jude! 

lalomita a unui împrtirnut in valoare de 7 000.000 lei att.() S.C. Druinu 

Poduri S.A., in vederea asigurArii finantArli aetivitAtii soeiett ă tii in perio 

16.08.2022 —31.08.2023 

Societatea DRUMUR1 SI PODUR1 S.A,, are o vedime de 24 de ani in piata dezv Itarii 

infrastructurii de transport, contribuind  in  acest fel la cresterea si la dezvoltarea infrastruottru dc 

transport regionale si  locale ,  drumurile  ca Wirt" comportente ale sistemului de trai sport 

reprczentand elementul de infrastructor5 rutierd care constituie in acelasi limp suport tehno ogle, 

vector de civilizatie si element at dezvoltaili economice„ Sc poate atirma ci retelele ru de' 

transport son! infrastructuri importante care sustin cresterea economic4  ti  unei regiuni si care• 

creeazil eonditii pentru progresul social al populatiel. 

Clestionarea spatialtA a teritoriului judetului lalomita asigur colectivit ăţ ilor si indiv zilor 

dreptul la utilizare echitabiat si eficienat a acestuia. Gestionarea acestuia se realizeazt) prin 

intermediul amenajArii teritoritdoi si al urban  ismului, care sunt ansambluri de activitali corn lexe 

de interes general cc contribute la dezvoltarea spatiala echilibratA, .1a protectia patrimoi iului 

natural  ş i construit, precom si Ia imbt.mditttirea condiWlor de viata' in loealitlitile urbane si ror le. 

0 infrastructurti de transport eficientii eontribuie la cresterea competitivittltii econom ice, 

facilitand dezvoltarea de noi aetivitRti .pe piata 

Avand îri vedere situalia exceptionalrt en care S.C. Drumuri si .Poduri S.A.  Sc confrun  hl  in  

prezent, contextul socio-economic actual, respcctarea termenelor de executie  a  lucrarilor p ntru 

contractele elate in derulare  an condos la imposibilitatea pl ă .ţ ii  datoriilor curente si restant ale 



societ ă tii. 

Pentru punerea in aplicare a planului de reorganizare si reorientare c ă tre alte activit 

si pentru initierea contract ă rii de noi luer ă ri, se impune luarea unor masuri de urgenta Cu 

la acordarea unui irnprumut financial% Acest fapt este sustinut si de riscul iminent de desch 

procedurii de insolvent ă  de c ă tre oricare dintre furnizorii nostri ale c ă ror debite nu au fost 

in tentrien ş i cu care s-au purtat discutii multiple ş i au fost Pkute nenum ă rate e ş alon ă ri in p 

acest moment existand deja pe rolul Tribunalului lalomita o cerere in acest sens. 

Dat ă  Hind deeizia de restructurare a activit ă tii si de modificare a domeniilor de act 

apreciem ca acestea vor crea cadrul pentru incheierea de noi contracte pentru livr ă d  de i  

asfaltice ş i betoane de ciment, dar si pentru clomenii noi de activitate-efectuarea de reparatii 

echipamente si autovehicule, aceste activit ă ti avand ca scop generarea de venituri clup ă  p 

integral ă  in functiunea a statiei de betoane si dotarea completa a atelierului-service de repar 

ti, dar 

riv ire 

derc a 

norate 

ta, in 

• 	Avand in vedere eele precizate anterior, v ă  supunem spre anal iza si aprobare acordare unui 

imprumut financiar in valoare de 7.000.000 lei fruit dob ă ndă , rarnbursabil intr-o perioad ă  e 12 

luni Cu 0 perioad ă  de gratie de 5 luni, pe care doar actionarul unic II poate acorda, care s ă  as! ure 

Plata obligatiilor restante — conform Anexa nr.  I;  

Plata obligatiilor restante la bugetul de stat — conform Anexa nr.2; 

Plata obligatii for salariale aferente acestei perioade - conform Anexa nr.3; 

Acoperirea eheltuielilor materiale necesare dernar ă rii noilor activit ă ti; aceste chel uieli 

eonstau in : 	 1 

-cheituieli pentru punerea in functiune a statiei de betoane de ciment 

-eheltuieli pentru eertificarea betoanelor de eirnent 

-cheltuieli pentru achizitionarea materialelor (agregate,  filler, bitum 

fabricarii rri ixturi lor asfaltice • 	-cheltuieli pentru achizitionarea materialelor (agregate, 

necesare produced i betoanelor de eiment 

-cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor, carburantilor etc. 

sustinerea solicitarii privind acordarea imprumutului  in cuantum de 7 000 000 lei, s-a vut 

in vedere realizarea de venituri estimate, viitoare, cc se preconizeaza a se rcaliza din urmatoa ele 

activitati(Anexa nrA): 

a) Furnizare de produse - mixturi asfaltice si betoane de eiment in suma de 29 207 040 lei., 

dirt care profitul estimat a fi realizat este in suma de 4 381 056 Id; 

b) Prestare servicii de taborator - 330 000 lei, din care profitul estimat a Ii real at 



realizat este in suma de 50 000 lei; 

c) Prestare servicii reparatii auto —1 000 000 lei, din care profitul estimat a fi alizat este 

in suma de 150 000 lei; 

d) Servicii inchiriere utilaje — 1 000 000  Id, din care profitul estimat a fi real zat este in 

suma de 150 000 lei; 

e) Contracte de lucrari in derulare (rest de executat) — 2 100 000 lei; 

j) Productie executata si nefacturata la data prezemel (situatil de luerari Iran mise spre 

verificare catre autoritati contractante) —2 218 563.38 lei; 	

\\ g) Sume eerie de incasat din con tut de elien ů i : 528 172 lei; 

it) Actiuni judecatoresti recuperare prejudicitt inregistrat de societate in perk i da 2018- 

2020, in cuantum de 9 988 143,60 lei; 

i) Contracte de lucrari viitoare : 10 000 000 lei, din care profita estitnat a fi re lizat este 

in suma de 1 000 000 lei. 

Total profit estitnat a fi realizat: 8 477 791.38 lei 

Estimarea veniturilor din furnizarea de produse mixturi asfaltice sj betoane de (Ancient 

este preconizata a se realiza  în  cadrul viitoarelor proiecte, fmantate  în  cadrul programulu Ang e' 

Saligny. Livrarea de produse se va realiza atat catre terti (societati comercjale), cat si i cadrul 

contractelor de luerari pe care societatea jntentioneaza sa le inchcie ca urmare a partic parii la 

procedurile de liejtatie cc vor fi initiate de Autoritatile Contractante, beneficiare ale  fo» duri1oir1 

alocate de la bugetul de stat. 

La nivelul judetului lalomita, conform Listei obiectivelor de investitii fmantate prin Pro ramul 

• 
National de investitii „Anghel Saligny", pentru perioada 2022- 2028  an fost alocate fo uri  hi  

valoare de 1 164 888 577, 61 lei, pentru objective de investitii avand ca obieet lucrari de ap -canal 

( in procent de aproximativ 25%) si lucrari de modernizare drumuri (75%). 

Dat fiind faptul ea, la nivel de judet, avem  tin  singur concurent pe aceasa piata, al că rui 

capacit ă .ti nu pot acoperi necesarul preconizat pentru 1uer4ri1e prevazute, apreciem ea din va oarei 

alocata pentru Program, respectiv 1 164 888 577, 61 lei, aproximativ 300 000 000 lei o repr zintl 

eontravaloarea mixturilor asfaltice si a bctonului de eiment ee urmeaza a fi pus in opera, soci tate 

putand realiza veniturile precizate anterior. 
1 

De asemenea, calitatea produselor livrate de societatea Drumuri si Poduri corelat ă  cu exi terita 

laboratorului acreditat  In  vederea tcsarii betoanelor livrate, precum si automatjzarea adu ă  de 

implementarea noului program informatic vor conduce la o mai mare rentabilitate a a stei 

activită ti. 



Facern precizarea ca din aetiunile judecatoresti, in valoare do 9 988 143,60 lei nu putean 

estima suma incasata in urmatorul an. actiunile Eind de durata si avand un anumit 'ad de 

incertitudine. 

Asa cum s-a precizat si anterior, nivelul imprumutului necesar sustinerii act 

societ4ii este in sunlit do 7.000,000 lei Mt clobanda, pentru 12 luni cu o perioadd de grap 

rambursarea acestuia urmand a so efectua eplonat conform gralicului ata§at —Aram 5 

Facem precizarea ca S.C. Drumuri Si Poduri S.A. va transmite conducerli. Con„ 

Judetean lalomita informari periodice privind modul de utilizare a sumelor acordate ca irn1 

societatii noastre. 

Pentru continuarea desfawriirii. activit ţ ii societ5lii sunt necesare mtisuri imediat 

includ sprijinul actionariatului -Mr . de care nici una dintre solutiile pe care eclu 

management le are in vedere nu pot Ii roalizate. 

Eciripa de management î ş i propune Ş i va real iza in eel mai seurt timp aetualizarea Pit 

de afaceri prin includerea in acesta a lik1017 noi activit ţ i ş i reanalizarea color deja. afl 

portofoliu. În urrna realizarii acestui nou plan do afaceri corelat cu o restructurare a activit 

neproductive/noprolitabile, o reevaluare a capitalului uman si incadrarea aeestuia in 

organigrama a Drumuri ş i Poduri SA - conform decizillor si .hotararilor CA si AGA tine. 

avem speranta c ă  activitatea societtiiii se va revigora ş i va intra pc un trend ascendent. 

care 

)a de• 

nuluii 

to in 

n ou a 

ate - 

Cu speranta cii yeti da curs solicih ă rii noastre, l ă euta in scopul continurtrii activitMii unei : 

soeietat.ii Cu o vechime in piatA de 24 de ani si care a avut de-a lungul timpului o actiNitate 

profitabil5 care a alimentat prin dividendele virate hugetul actionarului a ş a cum sperilm cil va 

realiza ş i in perioada umAtoare, yd. multumiml 

Cu deosebita consideratie, 

Direc orG n Director Economic, 

Oradea 
	

Ec, loan Banica 



EC. POPA DOINITAADRIANA ING.STAN VASILE OGDAN 

EC.  CANA GHEORGHE 
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CONSIL1UL DE AD1'Ą IN1STRATIE AL 
Sc DRUMURI $1 PODURI SA 

Deeizia nr. 21 /22.08.2022 

Aviind  în  vedere 
Prevederile legii nr.31/1990 privind societatile cu modi ficarile ş i actt, 
ulterioare ; 
Prevederile Ordonantel  de  Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta co 
intreprinderilor publice, art.9, aliniat (2) ; 
Actul constitutiv al S.C. Drumuri ş i Poduri S.A.. 
Convocatorul de sedintd a  Consiliului de Administratie nr.2778 /22,08 

I zdrile 

Torativd a 

1 02 

In terneiul imputernieirilor stabilite prin statutul societatii, 

DECIDE: 

Art.I. Se aprobd contractarea unui imprumut temporar pe bazd de cot 
bugetul Consil ÎLtIUi judetean Ialomita due S,C .  Drumuri si Poduri S.A. 3n 
7.000.000  lei.,  platibila integral. 
Art.2. Sc aprobb rambursarea imprumutului îri valoare de 7.000,000 lei, in 

1 an de la data acorddrii, 
Art.3. Sc imputernice§te pentru semnarea documentelor privind c 
Imprumutului temporal- pe bazd  de conventie din bugetul Consiliului judete -
cdtre S.C. Drumuri ş i Poduri  SA. în  valoare de 7,000.000 lei,. domnul Direc 
Gradea Rudolf. 
Art.4. In vederea comuniedrii prezentei dtti1i dtre Adunarea (1eneral  a 
S.C.  DrumLin ş i Poduri S.A. se nominalizeazd secretariatul societatii. 

ventie din 
valoare de 

terMen de 

)ntractarea 
n lalomita 
r General 

  

 

ctionarilor 

CONSILIUL DE ADMINISTRAT1E  AL SC DRUMURI Si PODUI I SA 



S.C. DRUMURI $1 PODURI S.A.  
6  a 

.1' 	4 	(9)--  
 C'ildastral 991, CI' 31682, judetul lalomita 

'Pet 0343-103010, Fax 0343-103011, c- mail: offIceaPdrumurisipociiiriialomita , i .o 
C,I.F: RO 2653243, Reg, Cornea., J 21/147/1998, 

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARII•R 
S.C. DRUMURI Ş I PODURI S.A. 

HOTARXREA Nr. 05 / 22.08.2022 

AN/and in vedere: 
Prevederile legH nr.31/1990 privind societati le cu modificarile Ş i tc -t -ua 
ulterioare ; 
Prevederile Ordonantei de Urgentd nr.109/2011 privind guvernanta 
corporativd a intreprinderilor publice, art.9„ aliniat (2) ; 
Actul constitutiv al S.C. Drumuri ş i Poduri S.A. 
Deeizia nr.21122,08.2022  a  Consiliului  de  •dministratie al SC Drumur 
Poduri SA, 

Adunarea Generald Extraordinard  a  Actionarilor intrunitd legal astdzi 
2 2 .08.2022„ ÎFI. unanimitate de voturi, 

HOTARA Ş TE: 

Art.l. Sc aprobd contractarea unui imprumut temporal- pe bazd de convel -tie din 
bugetul Consiliului Judetean lalomita atre S.C. Drumuri ş i Poduri S.A. in laloare 
de 7.000.000 lei, platibila integral, 
Art.2, Sc aprobd rambursarea imprumutului in valoare de 7,000.000 lei, in ermen 
de 1 an He la data acorddrii, 
Art.3. Sc imputernicqte pentru semnarea documentelor privind contr•ctarea 
imprumutului temporar pe bazd de conventie din bugetul Consiliuiui JL detean 
lalomita dare S.C. Drumuri ş i Poduri  SA. în  valoare  He 7.000.000 lei, om.nul 
Director General Gradea Rudolf'. 
Art.4, Consiliul  dc  Administratie ş i Directorul general vor duce la indt. 
prevederile prezentei hotdrari. 

Judetul lalomita reprezentat prin„ 

Stefan .Alex.an rU 
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