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H O T Ă R Â R E  
privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea  

unui administrator în Consiliul de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A.  
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 13501/2021 - Z din 07.06.2021 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - demisia domnului Stan Cristi Adrian din funcția de administrator la SC Drumuri și 
Poduri SA; 
 - adresa nr. 1280/21.05.2021 a SC Drumuri și Poduri SA; 
   - Referatul nr. 12376/2021-B/25.05.2021 al Compartimentului Coordonare Societăți, 
Servicii și Instituții Publice Subordonate; 

- Raportul de specialitate nr. 13569/2021 – F din 07.06.2021 al Compartimentului 
Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate;  
 - Avizul nr. 13966/2021 - B din 09.06.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi;  

-Avizul nr. 14075/2021 - P  din 10.06.2021 al Comisiei economico-financiare și 
agricultură, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. a)  și alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 - prevederile Actului constitutiv al SC Drumuri și Poduri SA;  
 - prevederile art. 64^1 și ale art. 64^4 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului                    
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile art. 4 alin.(3) din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 
 - Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 20/23.01.2020 pentru 
aprobarea Scrisorii de așteptări privind Consiliul de administrație al Societății Comerciale                   
SC Drumuri și Poduri SA pentru perioada 2020-2023;  
 - prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare 
la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; 

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

Art.1(1) Se ia act de vacantarea, începând cu data de 13.05.2021, a unui post de 
administrator din cadrul Consiliului de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A.,                         
ca urmare a demisiei domnului Stan Cristi Adrian.  

(2) Se dispune convocarea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Drumuri și Poduri S.A. 
în vederea declanșării procedurii de selecție pentru numirea unui administrator în cadrul 
Consiliului de administrație al societății, în condițiile alin.1). 

(3) Procedura de selecție prealabilă, constând în totalitatea etapelor cuprinse între 
decizia de declanşare a procedurii de selecţiei şi întocmirea listei scurte, se va realiza de către 
un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor 
umane. 

(4) Procedura de selecție finală, constând în totalitatea etapelor de selecţie pentru 
evaluarea candidaţilor din lista scurtă în vederea numirii şi încheierii contractului de mandat, 
se va realiza de către o comisie de selecție, asistată de expertul independent, care va avea 
următoarea componență: 

Preşedinte: Stoica Ioana – din cadrul Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și 
Instituții Publice Subordonate; 

Membri:  - Dogaru Iulian Grigorin - din cadrul Direcției Coordonare Organizare; 
     - Diaconescu Gheorghița - din cadrul Direcției Buget Finanțe; 

Secretar: - Novac Ramona Florentina - din cadrul Direcției Coordonare Organizare. 
 
Art.2 După realizarea procedurii de selecţie, numirea noului membru în Consiliul de 

administraţie la S.C. Drumuri și Poduri S.A., se va face de Adunarea Generală a Acţionarilor, la 
propunerea autorităţii publice tutelare.  

 
Art.3 Până la numirea unui administrator în condițiile art.3), Adunarea Generală a 

Acționarilor a societății va desemna un administrator provizoriu, pentru un mandat de 4 luni, 
cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni. 

 
Art.4 Prin grija Secretarului general al județului Ialomița, prezenta hotărâre se 

comunică, spre ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art.1 alin. (4) și                           
SC Drumuri și Poduri S.A, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
Secţiunea ”Monitorul Oficial al Judeţului”. 
 
 

            PREŞEDINTE,  
                                                           Contrasemnează pentru legalitate, 
                      MARIAN PAVEL                                   Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    

                                                                                    ADRIAN ROBERT IONESCU    
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