ROMÂNILĂ

IA
ROMÂN
AN
ETE
CONSILIju. JUD a IALOJ

DoA

in 00| siaE (29)
UETETFIED MAR ABEHENI SYSTEM
180 900

Tel: 0243 230200

web: www.cicnet.ro

Slobozia - Piaţa Revoluției Nr. 1

Fax: 0243 230250

a-mali: cjifcienet.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.

privind stabilirea măsurilor necesare declanşării procedurii de selecţie pentru numirea unui

administrator în Consiliul de administraţie al S.C. Drumuri şi Poduri S.A.

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.

Consiliului Judeţean Ialomița,

[250ny-ă din

Qi DP 2021 al Preşedintelui

Examinând :
- demisia domnului Stan Cristi Adrian din funcția de administrator la SC Drumuri şi

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 Societăţi,
Servicii şi Instituţii Publice Subordonate;
97-06,

- Raportul de specialitate nr. /8469 azi-t_2021 al Compartimentului Coordonare

Societăţi, Servicii şi Instituţii Publice Suborllonate;
- Avizul nr.

din

„2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,

obligaţii şi incompatibilităţi;
-Avizul nr.
din

„2021 al Comisiei economico-financiare şi

agricultură,

În conformitate cu:
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) şi 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 şi Poduri SA;

- prevederile art. 64şi ale art. 64" alin.(l) din Ordonanta de urgență a Guvernului
nr. 109/2011 privind guvernanța 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 Ordonanţa de
Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Județean Ialomiţa nr. 20/23.01.2020 pentru

aprobarea Scrisorii de așteptări privind Consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale
SC Drumuri şi Poduri SA pentru perioada 2020-2023;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-

teritoriale sunt acționari 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,
|

Consiliul Judetean Ialomita

NL

Cod EP -07-06, ed.2 vers.0

HOTARÂĂŞTE:
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 Acţionarilor a S.C. Drumuri şi Poduri
S.A. în vederea declanşării procedurii de selecţie pentru numirea unui administrator în cadrul
Consiliului de administraţie al societății, în condiţiile alin. 1).
(3) Procedura de selecţie 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 selecţie finală, constând în totalitatea etapelor de selecţie pentru
evaluarea candidaților 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 Instituţii Publice Subordonate;
Membri: - Dogaru Iulian Grigorin - din cadrul Direcţiei Coordonare Organizare;
- Diaconescu Gheorghiţa - din cadrul Direcţiei Buget Finanţe;

Secretar: - Novac Ramona Florentina - din cadrul Direcţiei Coordonare Organizare.

Art.2 După realizarea procedurii de selecție, numirea noului membru în Consiliul de

administrație la S.C. Drumuri și Poduri S.A., se vaface de Adunarea Generală a Acţionarilor,
la propunerea autorității publice tutelare.

_-Art3 Până la numirea unui administrator în condiţiile art.3), Adunarea Generală a
Acţionarilor a societăţii va desemna un administratorprovizoriu, pentru un mandat de 4 luni,
cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pândă 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] alin. (4) și
SC Drumuri și Poduri S.A, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judetean Ialomiţa,

Secțiunea “Monitorul Oficial al Județului ”.

PREŞEDINTE
MARIAN PAVEL

AVIZAT,
Secretarul generaljudețului Ialomița
Adrian Robert IONESCU

Cod EP -07-06, ed.2 vers.0
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare declanşării procedurii
de selecţie pentru numirea unui administrator în Consiliul de administraţie al

S.C. Drumuri şi Poduri S.A.

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Județean Ialomiţa se
propune stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecţie pentru
numirea unui administratorîn Consiliul de administraţie al S.C. Drumuri şi Poduri SA.
S.C. Drumuri și Poduri S.A. este o societate comercială pe acțiuni al cărui
acționar unic este județul Ialomiţa. Societatea este administrată de un Consiliu de
administrație format din trei membri, al căror mandat, potrivit prevederilor legale,
nu poate depăşi patru ani. La data de 13.05.2021, unul dintre administratori, domnul
Stan Cristi Adrian, şi-a prezentat demisia din această calitate, condiţii în care postul a
devenit vacant.
Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborat cu normele de aplicare aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.
722/2016, în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială

deține capital majoritar sau deține controlul, declanșarea procedurii de selecţie începe
la data hotărârii adunării generale a acţionarilor, convocată la cererea acționaruluistat sau unitate administrativ-teritorială, prin care se aprobă declanşarea procedurii de
selecție a noilor membri ai consiliului.
Autoritatea publică tutelară decide modalitatea prin care se realizează
procedura de selecţie, putând opta ca în procesul de selecţie comisia săfie asistată sau
selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică
specializată în. recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de

autoritatea publică.
Termenul de finalizare al procedurii de selecție este de maxim 150 de zile de la
data declanșării. După finalizarea procedurii de selecție, numirea membrilor
Consiliului de administraţiei selectaţi se va realiza prin hotărârea Adunării Generale a
Acţionarilor, la propunerea autorităţii publice tutelare.
Consiliul Judetean Ialomita

NI
1 ÎN

Pentru buna funcţionare a societăţii, până la finalizarea procedurii de selecţie,
Adunarea Generală a Acţionarilor va desemna un administrator provizoriu, pentru un
mandat de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la
maximum 6 luni.

Constatând că sunt îndeplinite condițiile de legalitate, necesitate şi de
oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma şi
conținutul prezentate în proiect.

PREŞEDINTE
MARIAN PAVEL

Tehnoredactat,
Dogaru Iulian
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RAPORTde specialitate la Proiectului de Hotărâre privind
stabilirea măsurilor necesare declanșăriiprocedurii de selecţie
pentru numirea unui administrator în

Consiliul de Administraţie al SC Drumuri şi Poduri SA

Prin prezentul raport de specialitate la Proiectul de Hotărâre supus dezbaterii, se propune

Plenului Consiliului Judeţean Ialomiţa stabilirea măsurilor necesare declanşării procedurii de selecţie
pentru numirea unui administrator în Consiliul de administraţie al SC Drumuri şi Poduri SA, societate
comercială la care acţionar unic este Judeţul Ialomiţa.
Conform Actului constitutiv al societății, Consiliul de administraţie este format din 3 membri,
cu un mandat de 4 ani. La data de 13.05.2021, unul dintre administratori, domnul Stan Cristi Adrian,

şi-a prezentat demisia din această calitate, fapt pentru care, postul a devenit vacant.

Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice, cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie
să aibă studii economice sau juridice şi experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de
audit sau financiar de cel puţin 5 ani. La dataîntocmirii prezentului raport, Consiliul de Administraţie
al SC Drumuri SA funcţionează cu 2 membri, ambii de profesie economist.
Având în vedere specificul activităţii SC Drumuri SA, se propune ca noul membru ce se va
recruta, să aibă studii tehnice şi experienţă în domeniul tehnic, de cel puţin 5 ani.
În conformitate cu prevederile art. 64din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în caz de vacanţă a unuia sau a mai multor
posturi de administrator, Consiliul Judeţean Ialomiţa are obligaţia ca, în calitate de autoritate publică
tutelară la societatea comercială menţionată, să declanșeze procedura de selecţie. Potrivit prevederilor
OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu normele de aplicare aprobate prin HG nr,. 722/2016, în cazul

societăţilor la care statul sau o unitate administrativ teritorială deţine capital majoritar sau deţine

controlul, declanşarea procedurii de selecţie începe la data hotărârii adunarii generale a acţionarilor,
convocată la cererea acțtionariatului- stat, prin care se aprobă declanşarea procedurii de selecţie a
noului membru.
Autoritatea publică tutelara decide modalitatea prin care se varealiza procedura de selecţic,

putând optaca în procesul de selecţie, comisia să fie asistată de un expert independent sau selecţia să
fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea
resurselor umane, ale cărei servicii sunt contractate de autoritatea publică.

După finalizarea procedurii de selecție, numirea membrului Consiliului de administraţie
selectat se varealizaprin hotărârea Adunarii Generale a Acţionarilor, la propunereaautorităţii publice
tutelare.
Termenul de finalizare a procedurii de selecţie este de maximum 150 zile de la data

declansării acesteia.

În calitate de autoritate publică tutelară a SC Drumuri şi Poduri S.A., Consiliul Judeţean

Ialomiţa si-a propus ca cei membri ai Consiliului de administraţie să îndeplinească următoarele
condiţii specifice:
- cel puţin un membru trebuie să aibă studii economice cu experiență de cel puţin 5 ani în

domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar (deţinut de actualul membru în funcţie al

Consiliului de Administraţie );

- cel puţin unul dintre membrii Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii juridice sau
economice cu experienţă de cel puţin $ ani în domeniul juridic, economic, contabilitate, de audit sau

financiar (deţinut de actualul membru în funcție al Consiliului de Administraţie);

- cel puţin unul dintre membrii Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii tehnice, cu

experienţă decel puţin 5 ani în domeniul tehnic (Post vacant).

|

Având în vedere cele prezentate, este necesară: întocmirea unui proiect de hotărâre și
supunerea spre aprobare Consiliului Județean Ialomita, prin care:
- Se ia act de vacantarea, începând cu 13.05.2021, a unui post de administrator din cadrul

Consiliului de Administraţie al SC Drumuri şi Poduri S.A,
|
- Se dispune convocarea Adunarii Generale a Acţionarilor a S.C. Drumuri și Poduri S.A, în

vederea declanșării procedurii de selecție pentru numirea unui administrator în cadrul Consiliului

de Administraţie al SC Drumuri şi Poduri S.A.,

-Se stabilesc măsurile necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea unui

administrator în Consiliul de administraţie al SC Drumuri și Poduri SA, respectiv procedura de
selecție prealabilă şi procedura de selecțiefinală, componenţa Comisiei de selecție, etc.

-Până la numirea noului administrator, Adunarea Generala a Acţionarilor a S.C. Drumuri şi
Poduri S.A, va desemna un administrator provizoriu pentru un mandat de 4 luni, cu posibilitatea
prelungirii acestuia, pănă la mamimul 6 luni,
Faţă de cele mai sus, propunem adoptarea Proiectului de Hotărâre, în forma prezentată.
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NEfeginAEI,
De la: Adunarea Generală a Acţionarilora S.C, Drumurişi Poduri S.A
Către: Consiliul Judeţean Ialomiţa

Prin prezenla, Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Drumuri şi Poduri. s,A
reprezentatăprin Rădulescu Ciprian Viorel şi Ştefan Alexandru, vă aducemla cunoştinţa că
urmarea cererii nt, 1.210/13.05.2021 transmisă Consiliului de Administraţie alSC Dramuriși

Poduri S.A, dedl. StanCristi — Adrian, acestaşi-aprezentat încetarea din funcțiade membrU
al Consiliutui de Administraţieal SCDrumuri şi Poduri SA în cadrulşedinţei Consiliului de

Administraţie din data de13,03,2021 șia fost aprobatacu Hotararea AGA.nr.037/1305.2021;

Ca urmare, este necesară, completarea numărului de membri ai Consiliului de
Administrație şi vărugăm să propuneţi un membru provizoriu în cadrul Consiliului de

Administraţie, urmânulcă ulteriorsăfiedemarată şi procedura de selecţie aunuinou membru

al Consiliului de Administraţie în conformitatecu prevederile O.U.Gnr.10972011.

Cudeosebită consideraţie,

Rădulesegfiprih Viorel
f

Stefan Alexandru
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