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RAPORT
la proiectul de hotdrfrre privind aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli al

S.C. Drumwi Si Poduri S.A. Ialomila, pe unul 2013

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii Consiliului Judelean Ialomitra se
propune aprobarea bugetului de venituri ;i cheltuieli al S.C. Drumuri Si Poduri S.A.
Ialomitra, pe anul 2013.

Aceastd decizie administrativd are la bazd noile prevederi legislative cu impact
asupra activitdlii agenlilor economici/societdlilor comerciale la care unitdlile
administrativleritoriale delin pachetul unic sau majoritar al acliunilor. SC Drumuri ;i
Poduri SA lolomi;a este o societate comerciald de interes judelean, ffiinlatd tn anul
1998 prin hotdrdrea Consiliului Judelean lalomilo nr. 17 din 29 mai, cu unic aclionar

judelul lalomila.
Potrivit prevederilor art. 9I alin.(2) lit.d) din Legea administraliei publice locale

nr. 215/2001, republicatd, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare, Consiliul Judelean
Ialomitra, tn indeplinirea rolului sdu de autoritate a administra(iei publice locale,
exercitd, tn numele judefului lalomifa, toate drepturile qi obligaliile corespunzdtoare
participaliilor delinute la SC Drumuri Si Poduri SA lalomila.

Odatd cu intrarea tn vigaare a bugetului de stat pe anul 2013, aprobat prin Legea
nr. 5/2013, bugetele de venituri Si cheltuieli ale operatorilor economici, astfel cum sunt
definrti la art. 3 pct. 5 lit. a)-d) din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr. 94/201I, vorfi
aprobate prin hotdrdre a consiliului judetrean in cazul societdlile comerciale la care
judelul este aclionar unic sau deline o participalie majoritard. In acest sens, ca o primd
etapd tn indeplinirea obligaliilor ce ti revin potrivit Legii societdyilor comerciale
nr. 3I/1990, republicatd, Consiliul de administralie al SC Drumuri Si Poduri SA lalomila
a elaborat ;i aprobat tn Sedinla din 22.03.2013 bugetul de venituri pentru anul 2013,
asumdndu-;i responsabilitatea respectdrii prevederilor Ordinului nr. 214/2013, ctt
modfficdrile ;i completdrile ulterioare, ale Legii contabilitdyii nr. 82/1991 ;i ale Codului

fiscal.
Prin adresa nr. 272 din 25.03.2013, ,SC Drumuri ;i Poduri SA lalomila transmite

Consiliului Judelean lalomila, spre aprobare, bugetul de venituri ;i cheltuieli pentru anul
2013, inclusiv estimdrile pentru urmdtorii doi ani, tnsolit de o Notd de fundamentare
in acest sens.

Elementele de analizd prezentate mai sus, fundamenteazd, din punct de vedere al
oportunitdlii, necesitdlii Si legalitdtrii proiectul de hotdrdre propus adoptdrii Consiliului
Judelean lalomila.
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