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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație  

și a Profilului candidatului pentru desemnarea unui membru în 
 Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SA 

 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 10103/2020 - E din 20.05.2020 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 20/23.01.2020 privind 

aprobarea Scrisorii de așteptări privind Consiliul de Administraţie al SC Drumuri și Poduri S.A. 
Ialomița pentru perioada 2020-2023; 

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 54/30.04.2020 privind mandatarea 
reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea 
domnului Stan Cristi Adrian în calitate de administrator în Consiliul de administrație al 
societății și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant de 
administrator, 

Examinând: 
- Raportul de specialitate nr. 10155/2020 - A din 21.05.2020 al Compartimentului 

Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate; 
- Avizul nr. 10477/2020 - G din 25.05.2020  al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 
- Avizul nr. 10453/2020 - U din 25.05.2020 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
În conformitate cu: 
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 

2013-2020;  
- prevederile art. 137 și urm. din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.3 pct.(2), art. 28 alin.(1), alin.(3), alin.(4), alin.(6), alin.(7), art. 29 

alin.(3), alin.(4), alin.(6) și art. 64^4 din Ordonanța 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; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) și alin.(2) lit.d) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare, 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, 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 şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

 Art.1 Se aprobă Planul de selecție, Profilul consiliului de administrație și Profilul  
candidatului pentru desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al SC Drumuri și 
Poduri SA, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Prin grija Secretarului general al județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 
comunicată spre ducere la îndeplinire Comisiei constituită potrivit Hotărârii Consiliului 
Județean Ialomița nr. 54/30.04.2020, SC Drumuri și Poduri SA și, spre știință,                      
expertului independent. 
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