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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea majorării capitalului social al 

S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 7377 din 11.09..2014 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 

- Adresa nr. 1028 din 09.09.2014 a S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa; 

 - Raportul nr. 7383 din 11.09.2014 al Direcţiei Buget Finanţe; 

 - Raportul nr.7406  din 11.09.2014 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 

- Raportul nr.7491 din 16.09.2014 al Comisiei economico-financiare şi 

agricultură; 

- Raportul nr.7500 din 16.09.2014 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr.7520 din 16.09.2014 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile art. 17 şi art.91 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.d) şi alin. (5) lit. a) punctul 

12 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 210 - 220
1
 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 art. 192, art. 212, art. 223 alin.(2) şi art. 224 alin.(2) din                    

Codul Civil, 

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, 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. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa cu un aport în numerar                   

de 800.000,00 lei.  
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 Art.2 Se aprobă majorarea capitalului social subscris şi vărsat al                             

S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa cu suma prevăzută la art.1, prin emisiunea 

unui număr de 320.000 acţiuni noi, cu valoare nominală de 2,50 lei/acţiune. 

 

 Art.3 Se mandatează domnul Ghibanu Ştefan – administrator al                          

S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa, să întocmească documentele necesare şi să 

semneze la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa toate 

actele privind majorarea capitalului social al societăţii. 

 

 Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 

  

 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi S.C. Drumuri şi Poduri 

S.A. Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

         PREŞEDINTE ,                                          Contrasemnează, 

                         Secretarul judeţului Ialomiţa 

  Vasile Silvian CIUPERCĂ                Adrian – Robert IONESCU 
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