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PROIECT DE HOTĂ R4RE NR. 
privind tnajorarea capitalultti social al S.C. DRUMURI PODURI S.A. 

Consiliul Judeţ ean Ictlomita, 
A -Wind în vedere: 

Referatul de aprobare nr.  d283,1 /2021 -  X  din ..0-7-- .09.2021 a .Preş edintelui Consiliului 
Judeţ ean Ialomita, 

Examineind: 
- adresct nr. 4853/04.06.2019 a Consiliului Concurentei; 
- adresa nr. 866/08.04.2021 a SC Drumuri ş i Poduri SA.; 
- Testul Investitorului Privat Prudent, înregistrat la Consiliul Judetean Ialomita sub 

nr. 16439/2021-N/08.07.2021; 
Rctportul de specialitate nr.4%, /2021 - 23  din 	09.2021 al Compartimentului 

Coordonare Societdţ i, Servicii ş i Institutii Pub/ice Subordonate; 
- Avizul nr. 	/2021 - 	 din 	.09.2021 al Comisiei economico 7financiare st 

agriculturei; 
- Avizul nr. 	/2021 - 	 din 	.09.2021 al Coinisiei juridice, de disciplinet, 

drepturi, obligaţ ü ş i incompatibilitetti; 
- Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.09.2021 al Comisiel pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regionalci, protecţ ia mediului ş i turism, 
In conform itate cu: 
- prevederile art. 92 ş i art. 173 alin.(1) lit, a) ş i alin.(2) lit.d) din Codul administrativ; 
- prevederile Actului Constitutiv al S. C. Drumuri ş i Poduri S.A.; 
- prevederile art.207-221 din Legea nr. 31/1990 privind societeiţ ile comerciale, republicatei, 

cu modificcirile ş i completdrile ulterioare; 
- prevederile art. 35 aline (2) din Legea finanţ elor publice locale nr. 273/2006, cu modifîc ă rile  

ş i completeirile ulterioare; 
- prevederile Orclonantei de Urgentet a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţ ionale 

în dotneniul ajutorului de stat, precum ş i pen tru modificarea ş i completarea Legit concuren ţ ei 
nr. 21/1996, 

• 	In temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului or. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificeirile ş i completeirile ulterioare, 
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HOT Ă R Ă $TE: 

Art.1(1) Sc aprobei "Testul Investitorului Privat Prudent" intocmit pentru majorarea 
capitalului social al S.C. DRUMURI Ş I PODURI S.A., preveizut in anexa care face parte integrantei 
din prezenta hoteireire. 

(2) Se ia act de propunerea de mcijorcire a capitalului social al S. C. DRUMURI I POD URI 
S.A. cu suma totalei de 2.995.880 lei, reprezente'ind un numar de 1.198.352 actiuni cu o valoare de 
2,5 lei fiecare, conform "Testului Invest itorului Privat Prudent", in vederea achizitioneirii de utilaje 
ş i echipamente utile fUnctioneirii ş i dezvolteirii activit ă tii societeitii comerciale. 

Art.2 Se aprobei in numele ş i in interesul judetului Ialomita pcirticiparea la capitalul social al 
S. C. DRUMUR1 Ş I PODURI S.A., in conditiile art.], cu un aport in numerar in cuantum de 
593.000,00 lei, aferent cinului 2021 (etapa I), reprezentand un ;min& de 237.200 actiuni cu o 
valoare de 2,5 lei fiecare. 

Art.3 Se mandateazei reprezentantii Judetului Ialomita in Adunarea Generale't a Actioncirilor 
de in S. C. DRUMURI Ş I POD URI S.A. sei voteze, potrivit art. 113 lit.f) din Legea nr. 31/1990 
privind societeitile comerciale, republicatii, majorarea capitalului social in conditiile art.2. 

Art.4 Se imputerniceste domnul Gradea Rudolf director general provizoriu In 
S.C. DRUMURI I POD URI S.A., sa indeplineascei la Oficiul Registrului Comer ţ ului de pe leinget 
Tribunalul Ialomita proceduriie preveizute de lege pentru rnajorarea cap italului social al societeipi 
comerciale. 

Art.5 Prin grija Secretarului general al judetului Ialomiţa, prezenta hoteireire va fi 
comunicate't spre ducere in indeplinire Compartimentului Coordoncire Societeiti, Servicii i Institutii 
Pu/lice Subordonate, Directiei Buget Finante si S.C. Drumuri i Poduri S.A., urmeind a fi publicatei 
pe site-ul Consiliului Judetean Ialotnitct— Sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PRESEDINTE 

MARIAN PAVEL 

AVIZAT, 
Seeretaral general jadetului Ialomira 

Adrian Robert IONESCU 
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Nr.,2 	36)  	din 	.09.2021 

/ 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hoteirtire privind tnajorarea capitalului social al 

S.C. DRUMURI ,57 PODURI S.A. 

Prin proiectul de hotă reire supus dezbaterii se propune Plenului Consiliului Judeţ ean 
Ialomiţa aprobarea privind aprobarea majoră rii capitcdului social al S.C. Drumuri ş i Poduri S.A. 

Societatea comercială  in cauză  este deţ inută  de Judeţ ul Ialomiţa în calitate de acţ ionar unic. 
In cursul anului 2019 S. C. Drumuri ş i Poduri S.A. a solicitat majorarea capitalului social 'in vederea 
achiziţ ionă rii de utilaje i echipamente utile funcţ ionă rii i dezvolteirii activităţ ii specifice. Consiliul 
Concurenţ ei, la solicitarea Consiliului Judelean Ialomiţa, a stabilit că , in speţa de faţă , majorarea 
cap italului social se poate realiza fie in baza unui unui document intitutlat "test al investitorului 
privat prudent", fie prin acordarea unui ajutor de minimis, in condiţ iile Ordonanţ ei de Urgenţă  a 
Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţ ionale in domeniul ajutorului de stat. 

In calitate de autoritate publicei tutelară  a intreprinderii publice SC Drumuri ş i Poduri SA, 
Consiliul Judeţ eart Ialomiţa a optat pentru intocmirea testului investitorului privat prudent. Potrivit 
acestuia, in baza ipotezelor analizate ş i a calculului indicatorilor de eficienţă  economic ă  al 
societăţ ii, a reiesit cei nivelul de majorare a cap italului social prin achiziţ ionarea de echipamente ş i 
utilaje poate fi in sumei totalei de 2.995.880 lei, ceea ce reprezint ă  un numeir de 1.198.352 acţ iuni cu 
o valoare de 2,5 lei fiecare. Din această  sum ă , in cursul anului 2021, intr-o prima etapă , se poate 
asigura suma de 593.000 lei, aferentei achiziţ ionă rii unei staţ ii de betoane si a unui soft informatic 
integrat. Diferenţ a pană  la nivelul propus prin "Testul Investitorului Privat Prudent" va fi asigurată  

func ţ ie de alocă rile bugetare ulterioare. 
Faţ ei de cele precizate, prin pro iectul de hotă ră re se propune adoptarea deciziilor necesare 

majoreirii capitalului social al S.C. Drumuri Poduri S.A. Potrivit prevederilor art. 113 liti) din 
Legea nr. 31/1990 privind societ ăţ ile comerciale, republicată , Adunarea Generală  a Ac ţ ionarilor, in 
baza hotă ră rii autorităţ ii deliberative, va aproba majorarea cap italului social al societăţ ii, aferentei 
anului 2021. 

Constateind că  sunt indeplinite condiflile de legalit ate ş i oportunitate, propun Consiliului 
Judejean Ialomiţ a adoptarea hotă reirii in forma ş i conţ inutul prezentate in proiect. 

PREŞEDINTE 
M4NAN-Pry, 

7'ehnoredactat, 
Dogaru Julian 

Consi iul Judetettn lalomita 
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RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTARIRE 
privind aprobarea major ă rii capitalului social al SC Drumuri ş i Podurj S.A. 

JUDETUL IALOMI Ţ A in calitate de ac ţ ionar unic, a infijntat societatea comercial ă  S.C. 
Drumuri ş i Poduri S.A., fiMd inregistrat ă  la Registrul Comertului sub nr. J21/147/1998, CUI 2653243 
ş i având ca object de activitate principal codul CAEN 4211- Lucr ă ri de constructij a drumurilor ş i 
autostr ă zilor, 

In prezent, capitalul social total subscris ş i vă rsat al Societ ă tij DRUMURI $1 PODURI SA 
este de 10.336.330 lei, divizat in 4.134.532 ac ţ iuni, cu o valoare nominal ă  de 2,5 lei, apar ţ inand in 
totalitate JUDETULUI IALOMI Ţ A (100%, din capitalul social). 

In cursul anului 2021, conform adresei nr. 866/08.04.2021, societatea comercial ă  DRLTMUR1 
$1 PODURI S.A. a solicitat majorarea capjtalului social, in vederea realizarea investi ţ iilor, conform 
Planului de investi ţ ii al societ ăţ ii pe 2021, respectiv pentru achizition ă rea de masini, utilaje ş i 
echipamente necesare function ă rii ş i dezvoltă rii activit ăţ ii proprii, dup ă  cum urmează : 

NR. 
CRT 

DENUMIREA INVESTITIET BUC. VAL OARE 
lei (fă ra TVA) 

1, Statie de betoane de ciment 1 493,000 

2, Presa Marshall digitala- cu soft inclus 1 25,636 

3, Etuva 220 litri 1 10,846 

4. Cifa transport beton 9 111C- cu pompa 2 887,400 

5. Amenajare sediu productie 1 739,500 

6. Cap tractor 8x4 (500 CP) 2 493,000 

7, Bena transport agrgate 2 246,500 

8.  Soft 	informatic 	integrat 	pentru 	ge stion area 
activită tilorsocietă tii 	(inclusiv 	financiar-contabilitate 	ş i 
management) 

TOTAL 

1 

X 

100,000 

2,995,882 

Avand in vedere soljcitarea mai veche (2019), a SC DRUMURI ş i PODURI SA cu referire la 
majorarea capitalului, Consiliul Judetean Ialomita a solicitat un punct de vedere de la Consiliul 
Concurentei care, prin r ă spunsul formulat ş i comunicat cu adresa nr. 4852 din 04.06.2019, propune 
cloud modalit ă ti de majorare a capitalului social, respectiv: testul investitorului privat prudent ş i 
acordarea ajutorului de minimis. 

S-a decis intocmirea testul investitorului privat prudent, document elaborat de un specialist in 
domeniu, respectiv SC EVALUARE SI EXPERTIZA JUDICIARĂ  OLARU $1 ASOCIAŢ II SRL. 
Potrivit acestui studiu, cc a fost inregistrat la Consiliul Judetean sub nr. 13.857-2021- T din 
02.07.2021 ş i nr. 16.439-2021-N din 08.07.2021, suma rezultata pentru majorarea capitalului 
social al S.C. DRUMURI PODURI SA este de 2.995.882 lei, aparţ inând in totalitate actionarului 
unic JUDEŢ UL IALOMIŢ A — 2.995.882 lei (100%). 



Pentru anul 2021- etapa 1, actionarul unic JUDE Ţ UL IALOMIŢ A, poate asigura pentru 
majorarea capitalului social, suma total ă  de 593.000 lei, din suma tota 2.995.880 lei. 

Conform Actului Constitutiv al societ ă tii i prin raportare la prevederile art. 113 lit.f) din 
Legea societ ă tilor comerciale m. 113/1990, republicat ă , in anul 2021, in baza hot ă ră rilor adoptate de 
Consiliul Judetean Ialomita de aprobare a aportului propriu la capitalul social, precum ş i a hotă tirii 
Adtmarea Generale a Actionarilor, capitalul social al SC Drumuri i Poduri SA, va fi majorat cu 
suma de 593.000 lei. 

Fată  de cele mai sus expuse, propunem adoptarea Hot ă rarii prin care se aprob ă  urmă toarele: 

-Studiul pentru efectuarea testului investitorului pri  vat prudent necesar procesului 
decizional privind aprobarea participă rii Consiliului Judetean Ialomita la majorarea capitalului 
social al SC DRUMURI I POD URI SA, prin apart de numerar, în vederea achizitionarii de 
utilaje i echipamente utile function ă rii ş i dezvolt ă rii activitd predat in data de 02.07,2021, 
completat i actualizat conform adresei inregistrate la Consiliul Jude ţ ean lalomita sub nr. 
16439/2021- N din 08.07.2021, precum ş i cu complet ă rile din Adresa nr. 233 din data de 06.09.2021 
ale prestatorului, aduse la „Studiul pentru efectuarea testului investitorului privat prudent necesar 
procesului decizional privind aprobarea participă rii Consiliului Judelean _talon* la majorarea 
capitalului social al SC DRUMURI I POD URI SA", ea ră spuns la recomandă rile cuprinse in 
adresa nr. 8502/12.08.2021 emis ă  de Consiliul Concurentei (inclusiv Planul de afaceri al SC 
DRUMUR1 SI PODURI SA), in forma prezentat ă  in project, 

- Participarea  în numele i în interesul Judetului Ialomita la majorarea capitalului social 
al SC DRUMURI PODURI SA, prin aport de numerar de 2.995.880 lei, reprezentind 1.198.352 
actiuni, cu o valoare nominalA de 2,5 tel fiecare. 

-Pentru 2021: participarea  în numele i in interesul Judetului Ialomita la majorarea 
capitalului social al SC DRUMURI Ş I POD URI SA, cu un aport de numerar de 593.000 lei, 
reprezentfind 237.200 actiuni, cu o valoare nominal ă  de 2,5 tel fieeare. in vederea achizition ă rii 
de utjlaje ş i echipamente neeesare dezvolt ă rii activit ăţ ii 

CONSILIER, 
Ioa Stoica 

Canal iu Judetean lalomita 

10000071229  
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