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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea majorării capitalului social al 
S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ŞI PODURI S.A.  

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 12161/2021 - Z din 20.05.2021 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Adresa nr. 355 din 14.05.2021 a S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa; 
- Adresa nr. 4853/04.06.2019 a Consiliului Concurenței; 
- Testul Investitorului Privat Prudent, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița 

nr.  75 din 25.06.2020; 
-  Adresa nr. 54492/21.05.2021 a Primăriei Municipiului Slobozia; 
Raportul de specialitate nr. 12251/2021 - L din 21.05.2021 al Compartimentului Coordonare 

Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate; 
 - Avizul nr. 12463/2021 - X din 25.05.2021 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 

- Avizul nr. 12575/2021 - T din 26.05.2021 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi 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 Drumuri și 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 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale 
în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 
21/1996, 

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 în numele şi în 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 număr de 17.272 acțiuni, cu o valoare de 100 lei fiecare. 
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Art.2(1) Se ia act de intenția 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 acțiuni, cu o valoare de 100 lei fiecare. 

(2) Aportul în numerar prevăzut la alineatul (1) va fi 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 PODURI S.A. cu suma totală de 1.727.200,00 lei, reprezentând un număr de 17.272 
acțiuni, cu o valoare de 100 lei fiecare. 
 (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 deținut de acționari după cum urmează:  

a) Judeţul Ialomiţa – 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 Județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor 
de la S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A. să voteze, potrivit art. 113 lit.f) din Legea nr. 
31/1990 privind societățile comerciale, republicată, majorarea capitalului social în condițiile art.3. 
 
 Art.5 Se împuterniceşte domnul Alexandru Stoica, director general la S.C. INFRASTRUCTURĂ 
DRUMURI ȘI 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 al județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi comunicată 
spre ducere la îndeplinire Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice 
Subordonate, Direcției Buget Finanțe și S.C. Infrastructură 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                                                                                    
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