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PROIECT DE HOTĂ  'RARE NR. 	 
privind mandatarea reprezentantilor Aduairli Generale a Aetionarilor SC Drumuri 

Poduri SA pentru numirea unui membru in Consiliul de administratie al societeitil 

Consiliul Judetean 
Av ă nd in vedere; 
- Referatul de aprobare nr.d9 09/2021  - AI din  7.l2.2O2l  a Presedintelui 

Consiliului Judetean Ialomita; 
- Raportul final privind procedura de selectie pentru o pozifie de membru in Consiliul 

de administraţ ie al SC Drum  un ş i Poduri SA, intocmit de expertul independent SC Fox 
Management Consultants SRL Bucuresti, 

Examin ă nd; 
- Raportul de specialitate nr.  oTqa /2021 - 1■1  din 0,7 .12.2021 al 

Cornpartimentului Coordonare Societă ti, Servicii ş i Instituţ ii Publice Subordonate, 
- Avizul nr. 	  din 	.2021 al Comisiei pentru munc ă , să nă tate, 

asistentă  socială  familie; 
- Avizul nr. 	 .2021 al Comisiei juridice, de disciplină , 

drepturi, obligatii si incompatibilită fi; 
- Avizul nr. 	 .2021 al Comisiei de urbanism, 

amenajarea teritoriului, dezvoltare regională , protectia mediului  i  turism, 
In conform  itate cu; 
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societ ă tile comerciale, republicată , cu 

modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 
- prevederile art. 29 din Ordonanta de urge* a Guvernului nr. 10972011 privind 

guvernanţa corporativă  a fntreprinderilor publice, cu modcă rile ,s1 completă rile ulterioare; 
- prevederile Hotă ră rii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urge* a Guvernului 
nr. 109/2011 privind guvernanţ a corporativă  a [ntreprinderilor publice; 

- prevederile art. 173  aim.  (1) lit, a) si alin.(2)  lit. d) din Ordonanţ a de Urgenţă  a 
Guvernului nr. 5772019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile 
ulterio  are;  

- prevederile Regulamentului de organizare ş i functionare a Consiliului Judetean 
Ialomiţa aprobat prin Hotă rdrea Consiliului Judetean Ialomila nr. 46730.03.2021, cu 
modific ă rile  i  completă rile ulterioare; 

prevederile Actului Constitutiv al SC Drumuri ş i Poduri SA, 
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În temeiul art. 196 alin. (I) lit, a) din Ordonanţ a de Urgenţa a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

HOT Ă RA4TE: 

Art.1(1) Se ia act de Raportul final privind procedura de selecţ ie pentru poziţ ia de 
membru în Consiliul de Administra ţ ie al SC Drum un i Poduri SA, prey ă zut in anexa care 
face parte integrantă  din prezenta hotă ră re. 

(2) Se mandatează  reprezentanţ ii Adun ă rii Generale a Acţ ionarilor SC Drumuri 
Poduri SA pentru numirea domnului Stan Vasile Bogdan in calitate de administrator 
neexecutiv in Consiliul de administra ţ ie al societăţ ii, cu un mandat pan ă  la 13.10.2023. 

Art.2 Prin grija Secretarului general al judeţ ului Ialomiţ a, prezenta hotă ră re va fi 
comunicată  spre dueere la indeplinire Adună rti Generale a Acţ ionarilor a SC Drumuri ş i 
Poduri SA si domnului Stan Vasile Bogdan, si spre stiin ţă  Instituţ iei Prefectului-Judeţul 

urmeind a fl comunicată  pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa si in Plonitorul 
Oficial al Judeţ ului Ialorniţ a. 

	

PREYEDINTE 
	

AVIZAT, 
Secretarul general judetului Ialomita 

	

MARIAN PAVEL 
	

Adrian Robert IONESCU 

DIG 
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RAPORT FINAL 

privind procedura de selectie pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie al 
Societatii DRUMURI SI PODURI SA ( 1 pozitie ) 

Avand in vedere interviul final din cadrul procesului de selectie a candidaturilor din lista scurt ă  
pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii DRUMURI SI PODURI SA 
desfăş -urat în ziva de 02.12.2021 la ora 14.30, v ă  inaint ă m rezultatul procesului de selec ţ ie care include 
clasificarea candidatilor si motivarea selectarii acestora, pentru recomandarea în functia de 
administrator. Având in vedere clasificarea candidatilor obtinut ă  in baza punctajnIui realizat, Comisia 
de Selectie recomand ă  urm ă toarea candidatura: 

Nr 
at. 

Nume, prenume 
Functia pentra care 

eandideaza 
Punetaj realizat 

STAN VASILE BOGDAN 
Membru Consiliu de 

Administratie 
94,2 

Prezentă m mai jos sinteza proeesului de selectie pentru cele doua ffinctii de membru in 
Consiliul de Administratie al Societatii DRUMURI SI PODURI SA, en focus pe etapa selectiei 
candidaturilor inscrise în lista scurt ă . 

I. 	Introducere 

Autoritatea Publica Tutelara, Judetul Ialomita, a ini ţ iat procedura de recrutare ş i 
selectie pentru desemnarea a un membru al Consiliului de Administratie al Societatii 
DRUMURI SI PODURI SA conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativ ă  a 
intreprinderilor publice, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare. Conform Hot ă rarii 
Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a r. 110/11.06.2021, procedura de selectie prealabil ă  a 
candidatilor pentru func ţ ia vacant ă  de membru in Consiliul de Administratie al S.C.Drumuri ş i 
Poduri SA, constă nd in totalitatea etapelor cuprinse intre decizia de declan ş are a procedurii de 
selecţ ie i intocmirea listei scurte, se va realiza de c ă tre un expert independent, persoan ă  fizică  
sau juridic ă  specializat ă  in recrutarea resurselor umane.Expertul independent poate fi persoan ă  
fizie ă  sau juridic ă  specializată  in recrutarea resurselor umane. Expertul independent trebuie s ă  
depună  o Declaratie pe propria r ă spundere prin care s ă  iş i afirme independen ţ a faţă  de candidati 

faptul c ă  nu va propune eandida ţ i cu care este intr-o rela ţ ie comercial ă , de tudenie sau de alt ă  
natură . 



Selec ţ ia expertului independent specializat. in acest sens, FOX MANAGEMENT CONSULTANTS 
S.R.L. a fost contractat in calitate de expert independent in baza contractului de prest ă ri servicii nr. 
17056 / 2021-F 114.072021 

Procesul de selec ţ ie 

Procesul de selectie a candidatilor pentru functia de membru in cadrul Consiliului de 
Administratie al Societatii DRUMURI SI PODURI SA a con.stat in parcurgerea a clou ă  etape majore, 
după  cum urineaz ă : 

1. Preg ă tirea  pro cesului de selec ţ ie; 

a. Analiza contextuala a Societatii 

b. Propunerea si aprobarea Profilului Consiliului si Profilului Candidatului tinand cont de 
particularitatile pozitiei, anvergura acesteia si obiectul de activitate al Societatii; 

c. Publicarea anuntului de selectie in doua cotidiene cu raspandire nationala si pe pagina 
de internet a Societatii; 

2. Implementarea procesului de selecţ ie: 

a) Alcă tuirea listei lungi de candidaturi; 

b) Selectia eandidaturilor din lista lungă ; 

c) inscrierea candidaturilor in lista scurt ă ; 

d) Selecţ ia candidaturilor din lista scurt ă . 

Pregfitirea procesului de selecţ ie 

Expertul independent, in consultare cu Comisia de selectie precum si cu structura de 
guvemanta corporativa din cadrul Autoritatii Publice Tutelare a definit Profilul Consiliului precum si 
Profilul Candidatului si Profilul Candidatului pentru fanctia de membru in Consiliul de Administratie 
al Societă tii DRUMURI SI PODURI S.A.. 

Odată  definite documentele mentionate mai sus, expertul independent, in consultare cu. comisia 
de selectie si structura de guvernanta corporativa, a finalizat planul de selec ţ ie, care cuprinde toate 
doeumentele necesare bunei desfăş ură ri a proeesului de recrutare ş i selecţ ie, inclusiv roluri, 
responsabilită ti ş i termene de executie. Planul de selectie Componenta integrala care cuprinde 
Profilul Consiliului si Profilului Candidatului au fast aprobate prin HOT nr.153/30.08.2021 

Criteriile de evaluare ş i selecţ ie, definite in baza Profilului Consiliului si Profilul Candidatului 
la functia de membra in Consiliul de achninistratie au fast cuprinse in anun ţul de recrutare, publicat in 
dotiă  ziare cu acoperire na ţ ional ă  ( cotidianul economic Bursa si cotidianul economic online 
Bansisiafacari,ro ), pe site-ul societ ăţ ii, conform prevederilor legale in data de 06.09.2021. Perioada 
pentru depunerea candidaturilor a fost 06.09.2021 — 07.10.2021, respectându-se astfel prevederea 
legală  de un minim de 30 de zile. Dosarele de candidatur ă  au fast depuse la registratura Consiliului 
Judetean Ialomita precum Si in format virtual pe adresa de mail a expertului independent. 

11.2. Irnplementarea procesului de selecţ ie 

a) Alcfituirea listei lungi de candidaturi 

Expertul independent a procedat la verificarea dosarelor de eandidatur ă  depuse in termen, pan ă  
la data de 07.10.2021, in raport cu criteriile stabilite pentru seleetie ş i satisfacerea conditiilor cerute 
prin anunţ . in acest sens, au fost depuse 2 candidaturi. Cei 2 candidati, care au avut dosarul complet si 
corect intoemit precum si parcursul profesional relevant in raport cu criteriile de selectie cuprinse in 
Profilul eandidatului, au fost solicitati sa depuna Declaratia de intentie. 
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b) Selec ţ ia candidaturilor din lista lungă  

Selecţ ia candidaturilor din lista lung a fast realizat ă  de c ă tre expertul independent. in acest 
seop, S.C. Fox Management Consultants S.R.L. a realizat selec ţ ia candidaţ ilor cu scopul alcă tuirii 
listei scurte de candidaturi. 

c) inscrierea candidaturilor in lista scurtă  

Ca urmare a parcurgerii etapei de analiz ă  a dosarelor de candidatur ă  i prin raportare la 
criteriile de selec ţ ie i Profilul eandidatului in cadrul procedurii de selec ţ ie a membrilor Consiliului de 
Administratie, expertul independent a elaborat la data de 20.10.2021 Lista scurt ă  cu eandidatii 
selectati. 

Dupa studierea parcursului profesional si a pregatirii academice, expertul independent a inscris 
ode doua candidaturi in lista scurta intrucit indeplineau to ate exigentele. 

Candidaţ ii au fost notifica ţ i prin e-mail in privin ţ a includerii in lista scurt ă  de eandidaturi ş i in 
privinţ a pasului urmă tor al procesului de selee ţ ie, acela al depunerii Declara ţ iei de inten ţ ie. Ambii 
candidatii care au fost notificati in privinta depuncrii Declaratici de intentie s-au conformat si au 
transmis acest document pina la data de 12.11.2021. 

d) Selecţ ia candidaturilor din lista scurt ă  

Selecţ ia candidaturilor din lista sutra a fast realizat ă  de că tre Comisia de Selectie in baza 
Declara ţ iilor de intenţ ie depuse de eandida ţ i, a docurnentelor din dosarul de eandidatura ş i a unui 
interviu de selee ţ ie, desfăş urat individual. Expertul independent a asistat Comisia de Selectie care a 
sus ţ inut interviul de selec ţ ie ş i a evaluat competen ţ ele necesare functiei de membru in Consiliul de 
Administratie in raport cu exigentele cuprinse in Profilul Consiliu1ui / Profilul Candidatului. 

Interviul de selectie a avut loc in ziva de 02.12.2021. In invitatia de participare la interviu 
candidatul a primit Planul de interviu. Unul dintre candidatii inscrisi in lista scut -to nu s-a mai prezentat 
la interviul final de selectie si a transmis in sons ca doreste sa se retraga. 

Candidatul ramas in evaluare a participat la selectia pentru functia de administrator Cu studii 
superioare in domeniul tehnic si experienta in domeniul tehnic. 

Membrii Comisiei de Selectie:  

Stoiea Iona - Pre ş edinte 

Diaconescu Gheorghi ţ a - membru 

Dogaruhtlian Grigorin — membru 

Novae Ramona Florentina - secretar 

Expert independent: Magdalena-Cristina Radu - S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. 

Criteriile de selecţ ie considerate in evaluarea candida ţ ilor din lista scurt ă  au fast odic prevazute pentru 
profilul candidatului pentru functia de membru in consiliul de administratie. 

Fiecare eriteriu a fost evaluat pc o scald. in 5 puncte, uncle 1 inseamn ă  „novice" ş i 5 inseamnă  
„expert". Comisia de selectie a acordat punctajele in fisa individuala de interviu iar media acestor 
punctaje acordate a fost integrata de expert in eadrul Matricei Candidatului. 
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RECOMANDAREA CANDIDATILOR DIN LISTA SCURTA 

Cu propunere de numire pentru functia de membru in Consiliul de Administratie 

al Societatii DRUMURI SI PODURI SA 

Dupa pareurgerea interviului final de selectie care a avut lee in ziva de 02.12.2021 rezultatul 
final al candidatilor din Lista scurta finala din care este recomandat pentru propunerea de numire in 
functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii DRUMURI SI PODURI SA este: 

Dl. STAN VASILE BOGDAN 

Not ă : punctajul a fost calculat in baza infonna ţ iilor fumizate in cadrul pro cesului de evaluare ş i 
selectie, candidatii  fund direct responsabil de veridicitatea datelor transmise. 

Selectia final ă  a eandidaţ ilor din lista scurt ă  s-a fă cut pe baz ă  de interviu, in ziva de joi, 
02.12.2021 incepand  Cu ora 14.30, conform planului de interviu adus la cunostinta fiecarui candidat 

Propunere pentru desemnarea a doi membri in Consiliul de Administratie 

la Societatea DRUMURI SI PODURI SA 

Avănd in vedere procesul de recratare ş i selec ţ ie a 1 membru al Consiliului de Administratie la 
Societatea DRUMURI SI PODURI SA declan ş at prin Hotararea Consiliului Judetean 
nr.110/11.06.2021, Comisia de selectie inainteaz ă  urmă toarea candidatura in vederea desemn ă rii 
acestor candidati: 

Dl. STAN VASILE BOGDAN 

Preciz ă m că  selec ţ ia candidaţ ilor mai sus mentionaţ i a fost efectuat ă  in prealabil de are 
expertul independent contractat in condiţ iile legii in consultare cu Comisia de selectie si stnictura de 
guvemanta corporativa din cadrul Autoritatii Publice Tutelare. 

Prezentarea candidatilor inscrisi in Lista scurta cu propunere de numire pentru functia de 
membru  in  Consiliul de Administratie al Societatii Drumuri si Poduri SA este realizata ulterior 
sustinerii interviului final de selectie organizat de Comisia de Selectie asistata de expertul independent 
in  ziva de joi, 02.12.2021 si in conformtiate  en  punctajul obinut de candidati individual. 

Interviul final de selectie a avut la baza urmatorele documente: 

Dosarul  de  candidatura 
- Declaratia de intentie 

Matricea profilului candidatului 
- Planul de interviu 
- Fisa de punctare 
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REZULTATELE CANDIDATILOR DIN LISTA SCURTA 

REZLTLTATELE INTERVIULUI FINAL CAND1DA? I PENTRU FUNCTIA DE 
INIEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRAT1E AL SOCIETATII DRUMURI SI PODURI SA 

Intervin de seleetie final organizat de Comisia de Seleetie in data de 02.12.2021 
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1.Competeu1e specifice secto alai de activitate al intreprinderli publice 

1.1.1 Cunoasterea proceselor tehnologice/operationale din domeniul do activitate al intreprinderii Opt 0.8 ,'. 	4.0 3.2 

1.1.2 Cunoasterea pictei in care actioneaza societatea Oblig 1 4.0 4.0 

2. Competente profesionale de Importantă  strategicg / tehrtIcti 
2.1 CAndire strategic ă  si previziurli Oblig, 1 4.00 4.00 
2.2  Finan?e 71 contabilitate Opt 0.8 4.0 3.2 
2.3  Managementul proieetelor Oblig. 1 3.70 3.70 
2.4 Tehnologia Informatic Opt 0,5 3.00 1.50 
2.5 Legislatie aplicabila domoniului utilita ilor si serviciilor publice Oblig 1 4.30 4.30 
3. Guvernanta corporativA 
3 	Guy ernan7a. Intreprindc ii pubhce Oblig. 1 3.00 3.00 
3,2 Rolul Consiliului Oblig. 1 3.0 0  3.00 
3,3 Monitorizarea perforinamei Oblig 1 3.00 3,00 
4.  Social Si personal 
4.1 Lua ea deciziilor Oblig. 1 4,00 4.00 
4.2 Reltilhi interpersonale Oblig. 0.7 5,0 3.5 
4.3 Negociere Oblig. 1 5.0 •5.0 
4.4 Capacitate de analizti si sinteza Oblig. 1 4.3 4.3 
5. Experien?a  pa plan local ?i interna?ion al 

Participarea in organizatii nationale / internationale constituite in domeniul de activitate al 
societatii si alte domenii relevante 

. 	. 	. 	. 	. 	. 	, 	. 	. 	, 

Opt I 3.0 3 

, 

1.Reputa7ie personaltt ?I pro fesiona15. Oblig. 1 5.0 5.0 
2.1ntegritate Oblig. 1 5.0 5.0 
3,1ndependentt." Oblig. 1 5.0 5 
4 ..Expunere polit Ica Oblig,  0.5 5.0 2.5 
5 Abilitn de comun carc institutionala si dialog social Oblig. 1 5.00 5.00 
6.Alinierea cu scrisoarea de astepttiri Oblig, 1 3.0 3 

Sub -  total  2. 
. 	. , 
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3.1 Numar de mandate Oblig. 0.8 . 	2 2 
3.2 Inscrieri In cazierul judiciar 7i fiscal Oblig, 1 2 2 

3.3.Rezult ate economico-financiare ale intreprinderilor In care ?i-a exercitat mandatul de 
administrator sail de director - Introprindorile sa nu fie In procedure dc faliment 

ObIig. 0.8 2  
o. 

í 	1.60 

3.4 Ani de experienta la conducerea unei societati Oblig.  1 5 5.0 
3.5 Studii superioare de lunga durat a 7 1  experien? ă  In domeniu Oblig. 1 5.0 5.0 

Sub - total 3. S 	16 16 

IT) TAL (1+2+3) 5 . 	94.2 
TOTAL PO NDERAT (1+2+3) 

CLASAMITNT 

Rating 1 =Novice; Rating 2= Intermediar; Rating 3 Competent; Rating 4 = Avans at; Rating 5 = Expert 

NOTA 1: punctajelereprezinta media acordata candidatilor do catro rnombrii Comisiei de eclectic  pe baza interivului final 
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intocirlit de: 

Expert independent: 

Magdalena-Cristina Radu S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. 

FOX MANAGEMENT CONSULTANTS 
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Slobozia - Plata Revolutiel Nr. 1 

la proiectul de hotă rttre privind mandatarea reprezentantilor Adun ă rii Generale a 
Actionarilor SC Drum  un  i  Poduri SA pentru numirea until membru in Consiliul de 

administratie al societă lii 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa se 

propune mandatarea reprezentanţ ilor Adun ă rii Generale a Acţ ionarilor SC Drumuri ş i 
Poduri SA pentru numirea domnului Stan Vasile Bogdan in calitate de administrator 
neexecutiv in Consiliul de administra ţ ie al societăţ ii. 

S. C. Drumuri i Poduri S.A. este o societate comercial ă  pe acţ iuni al că rui 

acţ ionar unic este judeţ ul Ialomiţa. Societatea este administrată  de un Consiliu de 

administraţ ie format din trei membri, stabilit prin actul de infiintare, cu respectarea 
prevederilor Legii societ ăţ ilor comerciale nr. 31/1990. În cursul anului 2021 un post de 
administrator a, devenit vacant. Prin hotă reirea nr. 110/11.06.2021, Consiliul Judeţean 

Ialomiţa a apro bat declansarea pro cedurii legate privind ocuparea acestuia, astfel cum 
este reglementată  de Ordonanţa de urge* a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă  a intreprinderilor publice, cu modifică rile ş i complet ă rile 
ulterioare, coroborat cu normele de aplicare apro bate prin Hotă rdrea de Guvern nr. 
722/2016. fn pro cesul de selecţ ie, comisia prevă zut ă  in hotă reirea nr. 110/11.06.2021 a 

fost asistată  de expertul independent, SC Fox Management Consultants SRL, specializat 
in recrutarea resurselor umane, ale că rui servicii au fost contractate de autoritatea 
pub lică  tutelară . 

Prin Raportul final al procedurii, se propune Adun ă rii Generale a Acţ ionarilor 
SC Drumuri i Poduri SA numirea dornnului Stan Vasile Bogdan in calitate de 
administrator neexecutiv al societăţ ii, cu un mandat pă nă  la data de 13.10.2023. 

Constateind că  sunt indeplinite condiliile de legalitate, necesitate si de 
oportunitate, propun Consiliului Judeţean Ialomita adoptarea hotă ră rii in forma si 

continutul prezentate in proiect. 

Judetean tatomita 

1111111111111111111111111- 	.- 1 0000107496 

Tehnoredactat 
Dogatu lulian 
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Corn artiment Coordonare Societ ăţ i Servicii ş i Instituţ ii Publice Subordonate 
	 din  oi.,(2,2021  

ZD 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectului de Hotă rtire privind mandatarea reprezentantilor Adundrii Generate a 
Ac ţ ionarilor a SC Drumuri Poduri SA pentru numirea unui membru in 

Consiliul de Administratie at societ ă (ii 

Avand in vedere: 
-Prevederile art. 173 aim. 1 lit a) si alin 2 lit. d) din Ordonan ţ a de urgentă  a Guvernului nr. 

57/2019 pririvind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterio are, 
-Prevederile art. 3 pct.2 litera b), art. 29 aim. 3, aim. 4, art. 64'1 aim. 1 ş i alin. 4, art. 64^4 

alin.1 ş i aim. 3 din Ordonanţ a de urgenţă  a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernan ţ a corporativ ă  
a intreprinderilor publice cu modific ă rile ulterioare, 

-Prevederile art. 45 aim. 1 din Anexa nr.1 la Hot ă ră rea Guvernului nr. 722/28.09.2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonan ţ a de urgenţ A a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guveman ţ a corporativă  a intreprinderilor publice, 

-Hotă rarea Consiliului Tude ţ ean Ialomi ţ a nr. 110/11.06.2021 privind stabilirea m ă surilor 
neeesare decla şă rii procedurii de selec ţ ie pentru numirea unui administrator in Consiliului de 
Administraţ ie al Societăţ ii Comerciale Drumuri ş i Poduri S.A. 

-Prevederile Actului Constitutiv al SC Drumuri i Poduri SA, 
-Raportul final al Comisiei de selec ţ ie a eandidaţ ilor in vederea numirii unui administrator in 

Consiliului de Administra ţ ie al Societ ăţ ii Comerciale Drumuri ş i Poduri S.A., intocmit in data de 
06.12.2021, 

propun intocrnirea unui project de hotă rare i supunerea spre aprobare Consiliului Jude (can 
Ialomita, prin care: 

-Se ia act de Raportul final privind procedura de selec ţ ie pentru pozi ţ ia de membru in 
Consiliul de Administraţ ie al SC Drumuri ş i Poduri SA, in vederea numirii in fune ţ ia de 
administrator in cadrul Consiliului de Administra ţ ie al Societ ă tii Comereiale Drumuri ş i Poduri 
S.A. , a domnulai Stan Vasile Bogdan- administrator neexecutiv, 

-Se mandateazA Adunarea General ă  a Ac ţ ionarilor a Societ ăţ ii Comerciale Drumuri ş i Poduri 
S.A. pentru numirea domnului Stan Vasile Bogdan, in calitate de administrator in Consiliul de 
Adrninistratie al Societ ăţ ii Comerciale Drumuri i Poduri S.A., pang. la  data de 13.10.2023 (data 
expiră rii contractului de mandat pentru ceilal ţ i doi membri ai Consiliului de Administra ţ ie al 
Societăţ ii Comerciale Drumuri i Poduri S.A). 

Faţă  de cele mai sus, propunem adoptarea Proieetului de Hot ă ră re, in forma prezentat ă . 

CO SILIER, 
Jo 	Stoica • Conelllul Judetean lalomita 
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