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H O T Ă R Â R E  
privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea  

unui membru în Consiliul de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița  

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 15006 din 17.11.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - adresa nr. 1180 din 24.10.2017 a SC Drumuri și Poduri SA Ialomiţa; 

  - Raportul nr. 15007 din 17.11.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr. 15100 din 20.11.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 64^4 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului                    
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 4 din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice; 
 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-
teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 
majoritară; 
 - prevederile art.91 alin.(2) lit.d) și alin.(5) lit.a) pct.12 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 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(1) Se ia act de vacantarea unui post de membru în Consiliul de 

administraţie al S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomiţa ca urmare a demisiei domnului 
Stănescu Florin.  

(2) Se dispune convocarea Adunării Generale a Acţionarilor la  S.C. Drumuri și 
Poduri S.A. Ialomiţa în vederea demarării procedurii de selecţie pentru numirea unui 
membru în Consiliul de administraţie al societăţii, care va avea un mandat până la 
28.08.2019. 
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Art.2 Procedura de selecţie va fi derulată și finalizată de Consiliul de 

administraţie al S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomiţa, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 

  
Art.3 Până la finalizarea procedurii de selecţie a noului administrator, Adunarea 

Generală a Acţionarilor va desemna un administrator provizoriu la SC Drumuri și Poduri 
SA Ialomiţa, în condiţiile art. 64^1 din OUG nr. 109/2011.  

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

comunicării. 
 
 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, 
spre ducere la îndeplinire, Adunării Generale a Acţionarilor și Consiliului de 
administraţie al SC Drumuri și Poduri SA Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 
 

 PREŞEDINTE,  
 

   VICTOR MORARU 
 

 
 
 
 

Contrasemnează 
Secretarul județului Ialomița 

Adrian Robert IONESCU 
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