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H O T Ă R Â R E   
privind acordarea unui împrumut temporar din bugetul local al  

Județului Ialomița către S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A. 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 22144/2022 - E din 24.08.2022 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Adresa nr. 2827 din 24.08.2022 și Memoriul justificativ nr. 2801 din 
22.08.2022 ale SC DRUMURI ȘI PODURI SA; 
 - Decizia nr. 21/22.08.2022 a Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri și                   
Poduri S.A.; 

- Hotărârea nr. 5/22.08.2022 a Adunării generale Extraordinare a Acționarilor 
SC DRUMURI ȘI PODURI SA; 

 - Raportul de specialitate comun nr. 2215/2022 - G din 24.08.2022 al Direcției 
Buget – Finanțe, Direcției Investiții și Servicii Publice și Direcției Coordonare 
Organizare; 

- Avizul nr. 22434/2022 - W din 29.08.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;  
           - Avizul nr. 22406/2022 - M din 29.08.2022 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 

- Avizul nr. 22387/2022 - Q din 29.08.2022 al Comisiei de urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 92 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și ale art. 173 alin. (1) lit. d),                      
alin. (2) lit. d) și alin. (5) lit. l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   
 - prevederile art. 72 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare,  
 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 16 din 10.02.2022 
privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 17 din 29.05.1998 
privind înființarea SC DRUMURI ȘI PODURI SA IALOMIȚA; 

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată,                        
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului            
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului                           
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 (1) Se aprobă acordarea unui împrumut temporar pe bază de convenție, 
din bugetul local al Județului Ialomița către SC DRUMURI ȘI PODURI SA, în valoare de 
7.000.000 lei, pentru funcționarea și dezvoltarea societății.  
 (2) Împrumutul prevăzut la alin. (1) se va rambursa integral, în termen de 1 an 
de la data acordării acestuia, iar în situația nerambursării se vor aplica majorări la 
nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii. 
 (3) Convenția de împrumut-cadru este prevăzută în anexa ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Ialomița să semneze 
convenția menționată la art. 1 din prezenta hotărâre.  

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

va comunica, spre ducere la îndeplinire, direcțiilor de specialitate implicate și                            
S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A., și, spre știință, Instituției Prefectului – Județul Ialomița,  
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița, secțiunea ”Monitorul 
Oficial al Județului”.  

 
 
 

             PREŞEDINTE,  
                                                   Contrasemnează pentru legalitate, 

                       MARIAN PAVEL                                 Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    

                                                                                               Adrian Robert  IONESCU    
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