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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. (d

privind aprobarea majorării capitaluluisocialal
S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ŞI PODURIS.A.

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr._/2/67_/2021 -_% din «2.05.2021 al Preşedintelui Consiliului

Judeţean Ialomiţa,
Examinâna:
- Adresa nr. 335 din 14.05.2021 a S.C. infrastructură Drumurişi Poduri S.A. Ialomiţa;
- Adresa nr. 4853/04.06.2019 a Consiliului Concurenţei;

- Testul Investitorului Privat Prudent, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița

nr. 75 din 25.06.2020;

- Adresa nr. 32492. din_. 052024 a Primăriei Municipiului Slobozia;
Raportul de specialitate nr,_/2ă5.41/2021 - d din d „2021 al Compartimentului
Coordonare Societăţi, Servicii șiInstituţii Publice Subordonate;
- Avizul nr.
/2021 - ___ din
„2021 ai Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Avizul nr.
/2021 - ___ din
.2021 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediuluişi turism,

În conformitate cu:

- prevederile art. 92 și art. 173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d) din Codul administrativ;
- prevederile art. 4 din Actul Constitutiv al S.C. Infrastructură Drumuriși Poduri S.A.;
- prevederile art.207-221 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art. 35 alin.(2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale
în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenței nr.

21/1996,

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgenţa a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă în numeleşiîn interesul judeţului Ialomiţa participarea la capitalul social al
S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI şi PODURI S.A. cu un aport în numerar de 1.727.200,00 lei,
reprezentând un numărde 17.272 acţiuni, cu o valoare de 100leifiecare.
Consiliul Judetean Ialomita
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Art.2(1] Se ia act de intenţia asociatului Municipiul Slobozia de a participa la capitalul social
al S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A cu un aport în numerar de 191.900 lei,
reprezentând un număr de 1.919 acţiuni, cu o valoare de 100 leifiecare.
(2) Aportulîn numerar prevăzut la alineatul(1) vafi aprobat prin hotărâre de Consiliul Local

al Municipiului Slobozia.

Art.3(1) Se aprobă, în condițiile art. 1, majorarea capitalului social al S.C. INFRASTRUCTURĂ
DRUMURI Și PODURIS.A. cu suma totală de 1.727.200,00 lei, reprezentând un număr de 17.272

acţiuni, cu o valoare de 100 leifiecare.

(2) Capitalul social al S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A. se majorează, în
condițiile alineatului (1), de la suma de 2.243.000,00 lei la suma de 3.970.200,00 lei.
(3) Capitalul social majorat este divizat în 39.702 acțiuni, cu o valoare nominală de 100 lei
fiecare și este deţinut de acționari după cum urmează:
Sa
a) Judeţul Ialomița — 37.459 acţiuni, reprezentând aportul în numerar în valoare
totală de 3.745.900,00 lei, reprezentând 94,35 % din capitalul social. Participare la profit 94,35 %
și participare la pierderi 94,35 %;
b) Municipiul Slobozia — 2.243 acţiuni, reprezentând aportul în numerar în valoare
totală de 224.300 lei, reprezentând 5,65 % din capitalul social. Participare la profit 5,65 % și
participare la pierderi 5,65 %,.
Art.4 Se mandatează reprezentanții Judeţului Ialomiţa în Adunarea Generală a Acţionarilor
de la S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURIȘI PODURIS.A. să voteze, potrivit art. 113 lit.f) din Legea nr.

31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, majorarea capitalului social în condițiile art.3.

Art.5 Se împuterniceşte domnul Alexandru Stoica, director general la S.C. INFRASTRUCTURĂ
DRUMURIȘI PODURI S.A., să îndeplinească la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Ialomiţa procedurile prevăzute de lege pentru majorarea capitalului social al societății comerciale.

Art.6 Prin grija Secretarului general a! județului Ialomiţa, prezenta hotărâre va fi comunicată
spre ducere la îndeplinire Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituţii Publice
Subordonate, Direcţiei Buget Finanţe şi S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A., urmând a fi
publicată pesite-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secţiunea "Monitorul Oficial al Județului”.

PREŞEDINTE
MARIAN PAVEL

|

AVIZAT,
Secretarul general judeţului ialomiţa
|
AdrianRobert IONESCU

Cod FP -07-06, Ed. 2 vers.0
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Nr. 4 fopb - AC din «49.05.2021
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al
S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURIŞI PODURIS.A.
Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune Plenului Consiliului Județean Ialomiţa
aprobarea privind aprobarea majorării capitalului socialal S.C. Infrastructură Drumurişi PoduriS.A.
Societatea comercială în cauză a fost înființată în cursul anului 2018, prin asocierea Judeţului
Ialomița cu Municipiul Slobozia. Capitalul social actual al societăţii este de 2.243.000,00 lei, din care Judeţul
lalomița deţine 90%, restul de 10 % constituind aportul celuilalt asociat.
Prin adresa nr. 355/14.05.2021, S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A. a solicitat majorarea
capitalului social în vederea achiziţionării de utilaje şi echipamente utile funcţionării. Lista acestor
echipamente și utilaje propuse a fi achiziționate în cazul aprobării majorării capitalului social se regăsește în
solicitarea transmisă de societate. La rândul său, acţionarul Municipiul Slobozia, prin adresa nr.
54492/21.05.2021, înștiințează ca va participa în cursul anului 2021 la majorarea capitalului social cu suma
de 191.900 lei, conform “Testului investitorului” , în funcţie de veniturile disponibile.
În aceste condiții, având în vedere contractele de lucrări în derulare și perspectivele pentru anul
2021, prin proiectul de hotărâre se propune majorarea capitalulsocial al SC Infrastructură Drumuriși Poduri
SA, într-o primă etapă, cu aportul Judeţului lalomița în suma de

1.727.200 lei, urmând ca aportul

Municipiului Slobozia, în sumă de 191.900 lei, să fie aprobat ulterior.
Astfel, Capitalul social al S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A. se majorează de la suma de
2.243.000,00lei la suma de 3.970.200,00 lei, fiind divizat în 39.702 acţiuni, cu o valoare nominală de 100 lei
fiecare și este deținut de acționari după cum urmează:
|
a) Judeţul lalomiţa — 37.459 acţiuni, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de
3.745.900,00 lei, reprezentând 94,35 % din capitalul social. Participare la profit 94,35 % şi participare la
pierderi 94,35 %;
b) Municipiul Slobozia — 2.243 acţiuni, reprezentând aportul în numerarîn valoare totală de
224.300 lei, reprezentând 5,65 % din capitalul social. Participare la profit 5,65 % și participare la
pierderi 5,65 %.
Față de cele precizate, prin proiectul de hotărâre se propune adoptarea deciziilor necesare majorării
capitalului social al S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A. Potrivit prevederilor art. 113 lit.f) din Legea
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, Adunarea Generală a Acţionarilor va aproba
majorarea capitalului social al societăţii, aferentă anului 2021.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliului Judeţean
Ialomiţa adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentateîn proiect.
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RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării capitalului social al SC Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A.

JUDETUL IALOMIȚA, în asociere cu MUNICIPIUL SLOBOZIA, a înființat societatea
comercială S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.., fiind înregistrată la Registrul Comerţului sub

nr. ]21/240/2018, CUI 39328420 şi având ca obiect de activitate principal codul CAEN 4211- Lucrări
de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor.

La data înfiinţării, capitalul social total subscris al Societăţii INFRASTRUCTURĂ

DRUMURI ŞI PODURI SA este de 1.500.000 lei, divizat în 15.000 acţiuni, cu o valoare nominală
de 100 lei, împărţit astfel:
-JUDEŢUL IALOMIȚA. 13.500 acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în
valoare totală de 1.350.000 lei, reprezentând 90%, din capitalul social. Participarea la profit 90% și
participareala pierderi 90%;
-MUNICIPIUL SLOBOZIA - 1.500 acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar
în valoare totală de 150.000 lei, reprezentând 10%, din capitalul social. Participarea la profit 10% şi
participareala pierderi 10%.
În cursul anului 2019, conform adreselor nr. 06/28.02.2019 şi nr, 12/17,04.2019, societatea
comercială INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ŞI PODURI S.A. a solicitat majorarea capitalului

social, în vederea achiziţionării de utilaje și echipamente utile funcţionării şi dezvoltării activităţii

proprii.

-Sararita multifunctionala
-Freza deszapezire

-Autospeciala DB 815 4X4 echipată
-Autovehicul DB Unimog

-Autogreder

-Cap de tocare hidraulic UT 125-Agrimaster

-Autocamion 8x6 + lama deszapezire
-Cap tractor 4x4 (2 buc)

-Semiremoreapt transport piatra (2 buc)
-Cilindru compactor mare pt piatra
-Cilindru compactor mijlociu pt piatra
-Freza deszapezire (Unimog)

-Betoniera 345 litri
-Cantar cupa buldoexcavator (2 buc)

-Cupa buldoexcavator 300 mm

-Buldoexcavator Caterpillar top premium

A Matu pa er

-Dinte scarificator şi cuplă mobilă (2 buc

Consiliul Judetean falomita

În
00071286

Consiliul Judeţean Ialomiţaa solicitat un punct de vedere de la Consiliul Concurenţeicare,

prin răspunsul formulat și comunicat cu adresanr. 4852 din 04.06.2019, propune două modalități de
majorare a capitalului social, respectiv: testul investitorului privat prudent şi acordarea ajutorului de
minimis,
S-a decis întocmirea testul investitorului privat prudent, document elaborat de un specialist în
domeniu,respectiv SC EVALUARE ȘI EXPERTIZĂ JUDICIARĂ OLARU ȘI ASOCIAŢII SRL-D.
Potrivit acestui studiu, suma rezultată pentru majorarea capitalului social al S.C,
INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ŞI PODURI SA este de 2.662.170 lei, împărțită corespunzător

procentului deținut de cei doi. acţionari, astfel: JUDEȚUL IALOMIŢA. - 2.395.953 lei (90%) şi

MUNICIPIUL SLOBOZIA -266.217 lei (10%).

Pentru anul 2020, cei doi acţionari au pus la dispoziţie pentru majorarea capitalului

social, suma de totală de 743.000 lei, reprezentând un numar de 7.430 acţiuni, la o valoare nominala

de 100 lei acţiunea, sumă ce a fost repartizată corespunzător procentului deţinut de fiecare acționar,
din capitalul social iniţial, astfel

- Judeţul Ialomiţa: 668.700 lei, reprezentând un numar de 6.687 acţiuni, la o valoare

nominala de 100 lei acţiunea,

- Municipiul Slobozia: 74.300 lei, reprezentând un numar de 743 acțiuni, la o valoare
nominala de 100 lei acţiunea,
Ca urmare, conform Actului Constitutiv al societăţii și prin raportare la prevederile art. 113

lit.f) din Legeasocietăţilor comerciale nr. 113/1990, republicată, capitalul sociala fost majorat în anul -

2020, cu suma de 743.000 lei de către Adunarea Generală a Acţionarilor a SC INFRASTRUCTURĂ
DRUMURI SI PODURI SA, în baza hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Consiliul
LocalSlobozia de aprobare a aporturilor proprii, aferente anului 2020.
Astfel, la data prezentă, capitalul social al SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI SI PODURI

SA este în sumă de 2.243.000 lei, divizat în 22.430 acţiuni, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare,

deţinut de acţionari după cum urmează:
1. Judeţul Ialomiţa — 20.187 acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în
valoaretotală de 2.018.700 Lei, reprezentând 90 % din capitalul social.
2. Municipiul Slobozia — 2.243 acţiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în
valoare totală de 224.300 lei, reprezentând 10 % din capitalul social.
La acest moment, din suma alocată pentru majorarea capitalului social, conform testului

investitorului privat prudent, a mai rămas de pus la dispoziţie, suma de

actionari, urmândsă îşi aduca aportul. astfel:
-JUDEŢUL IALOMIŢA. 1.727.200 lei (90%)
-MUNICIPIUL SLOBOZIA -191.900 lei (10%).

1.919.100 lei, cei doi

Având în vedere contractele de lucrări în derulare și perspectivele pentru anul 2021,

JUDEȚUL IALOMIȚA, în calitate de acționar majoritar, va supune spre aprobare plenului

Consiliului Județean Ialomiţa, propunerea conform căreia, capitalul social să fie majorat cu
suma de 1.727.200 lei.
În ceea ce priveşte MUNICIPIUL SLOBOZIA, în calitatea sa de acționar minoritar, pentru
partea sa, în sumă de 191.900 lei, si-a manifestat intenția de a nu contribui în anul 2021 la
majorarea capitalului social al SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI SI PODURI SA, din rațiuni
bugetare.

Menţionăm că majorarea capitalului social se va realiza conform clauzei 10.2 litera a) din
ACTUL CONSTITUTIV al SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ŞI PODURI SA, respectiv prin

aport în bani si emisiune de acțiuni noi, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare și vafi prezentată

spre aprobare în Plenul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Conform Actului Constitutiv al societății şi prin raportare la prevederile art. 113 lit) din
Legea societăților comerciale nr. 113/1990, republicată, capitalul social va fi majorat cu suma de
1.727.000 lei, reprezentând un numar de 17.270 acţiuni, la o valoare nominala de 100 lei acţiunea,
de către Adunarea Generală a Acţionarilor a SC INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI
SA, în baza hotărârii adoptate de Consiliul Judeţean Ialomiţa, pentru aprobare a aportului
propriu, aferentanului 2021.

Faţăde cele mai susexpuse, propunem adoptarea Hotărârii de majorare a capitalului social al
SC Infrastructură Drumuri şi Poduri SA, în formaprezentată în proiect.

CONSILIER,
loara Stoica

ROMÂNIA

JUDEŢUL IALOMITA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA

Slobozia, Strada Episcopiei ur. 1, 920023, Judeţul Ialomiţa CUL 4365352

Tel: 0243-231401, Fax: 0243-212149 www,sloboziail.ro e-mail: gifficefisloboziail,ro

Directia economica
Serviciu: Executie - bugetara,

|
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Nr 54492 din 21.05.2021
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Către

S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri SA
Slobozia

Având in vedere adresa dumneavoastră nr 356 din 14.05.2021 şi
înregistrată în unitatea noastră sub nr. 52637 / 14.05.2021, vă informăm că până
la data prezentei, în Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Slobozia
pentru anul 2021 nu au fost cuprinse sume privind majorare capital social pentru

S.C. Infractură Drumuri şi Poduri SA Slobozia,judeţul Ialomiţa.

Municipiul Slobozia va avea in vedere alocarea sumelor in buget la
viitoarea rectificare bugetară, pentru majorare de capital social la S.C.

Infrastructură Drumuri şi Poduri SA Slobozia, judeţul Ialomiţa, în cazul în care

veniturile ne vor permite,
Cu stimă,

Primar,

Soare Dra29ș

DI

Consiliul Judetean
Ialomita

S.C INFRASTRUCTURĂ DRUMURIȘI PODURI S.A

LOC. SLOBOZIA, JUD. IALOMIŢA, REG. COM : 421/240/2018 CIF: RO 39328420
TEL. 0790.666.671, e-mail: ofiiceidpialomita.ro
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Referitor: Aprabare sumă reprezentând diferența pentru majorare capital social, în
vederea achiziţionării echipamentelor prevăzute în lista de investiții, anexă la studiul
pentru efectuarea „Testului Investitorului Privat Prudent”

Având în vedere contractele de lucrări ce urmează a fi desfășurate în decursul anului

2021, vă rugăm să aprobaţi suma de 1.919,169,00 lei, sumă reprezentând diferență pentru
majorarea capitalului social în vederea achiziţionării echipamentelor prevăzute în lista de
investiţii, anexă la studiul pentru efectuarea „Testului Investitorului Privat Prudent”, Ataşăm
lista echipamentelor rămase de achiziţionat.

Cu stimă,

Director General Provizopit=
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