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H O T Ă R Â R E  
privind  asocierea Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia în vederea înfiinţării  

societăţii comerciale „S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.” 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 13135 din 20.10.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa 
 Examinând: 
 - Raportul comun nr. 13136 din 20.10.2017 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu și 
Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr. 13234 din 23.10.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 13305 din 24.10.2017 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 13178 din 23.10.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
 - Raportul nr. 13239 din 23.10.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr. 13385 din 24.10.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie, 
 - Rapoartele Comisiei de validare nr. 13514 – 13517 din 26.10.2017, 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 17, art. 91 alin. (2) lit. b) şi d), alin. (5) pct.12,  alin.(6) lit.c) și 
art.92 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,  

- prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, privind societăţile; 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
           - prevederile art.35 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 1881și urm. din Codul Civil al României; 
 - prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - dovada nr. 24069 la data de 29.08.2017 privind disponibilitatea și rezervarea 
firmei emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, 
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În temeiul prevederilor 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 aprobă asocierea Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia în vederea 
înfiinţării societăţii comerciale “S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.”, 
organizată ca societate pe acţiuni, persoană juridică română, cu sediul în România, 
judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, șos. Slobozia-Călărași, Km.3, având un patrimoniu 
ce reprezintă capitalul social de 1.500.000 lei. 
 (2) Obiectul principal de activitate al societăţii comerciale                                          
“S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.” este reprezentat de ”cod CAEN 4211 
- Lucrări de construcţii a drumurilor și autostrăzilor”. 
 (3) “S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.” este administrată potrivit 
sistemului unitar, reglementat de Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 (4) “S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.” este titulară a codului unic 
de înregistrare și a contului deschis la Raiffeisen Bank – Sucursala Slobozia. 
 
 Art.2  Se aprobă în numele şi în interesul judeţului Ialomiţa participarea la 
capitalul social al “S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.” cu un aport în 
numerar în valoare de 1.350.000 lei, reprezentând  90 % din capitalul social. 
 
 Art.3 Se aprobă Actul Constitutiv al “S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI 
S.A.” în forma prevăzută în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre. 
 
 Art.4 Se împuterniceşte domnul Victor MORARU, Președintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, cetăţean român, născut la data de 24.11.1967 în localitatea Traian judeţul 
Ialomiţa, domiciliat în Orașul Amara, str. Al. I. Cuza, bl. A, sc. C, ap.4, judeţul Ialomiţa, 
posesor al CI seria SZ nr. 290912 eliberată de SPCLEP Slobozia la data de 12.01.2011, să 
semneze, în numele şi pe seama judeţului Ialomiţa, Actul Constitutiv al “S.C. 
INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.”, inclusiv alte documente necesare 
înfiinţării societăţii solicitate de autorităţile competente. 
 

Art.5(1) Se desemnează în calitate de primi membri ai Adunării Generale a 
Acţionarilor la “S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.”, ca reprezentanţi ai 
judeţului Ialomiţa, pentru o perioadă egală cu cea de exercitare a funcţiei de consilier 
judeţean,  următorii : 

a) Doamna Condruţ Ileana, cetăţean român, născută la data de 27.04.1954 în 
localitatea Munteni-Buzău,  judeţul Ialomiţa, domiciliată în Slobozia, b-dul 
Matei Basarab, nr.37, bl. J1, sc. A, ap.27, judeţul Ialomiţa, posesor al CI seria SZ 
nr. 299769 eliberată de SPCLEP Slobozia la data de 09.05.2011; 
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b) Domnul Ianc Ion - Octavian, cetăţean român, născut la data de 29.08.1984  în 
localitatea Călăraşi,  judeţul Călăraşi, domiciliat în Slobozia, str. Rovine, nr.16, 
bl. 24 sc. A ap.6, judeţul  Ialomiţa, posesor al CI seria SZ nr. 402695 eliberată de 
SPCLEP Slobozia  la data de 27.08.2014. 

(2) Activitatea membrilor Adunării Generale a Acţionarilor a                                           
“S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.” nu este remunerată.   

 
Art.6(1) Se desemnează în calitate de primi membri ai Consiliului de administraţie 

al “S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.”, ca reprezentanţi ai judeţului 
Ialomiţa, pentru un mandat ce nu poate depăși 2 (doi) ani, următorii : 

a) Domnul Pirpiliu Marius - Romeo, cetăţean român, născut la data de 
31.07.1981, în localitatea Slobozia,  judeţul Ialomiţa, domiciliat în Slobozia,             
Ale. Castanilor, nr.3,  bl. V4, sc. E, ap.16, judeţul Ialomiţa, posesor al CI seria                  
SZ nr.340115 eliberată de SPCLEP Slobozia la data de 24.08.2012; 

b) Domnul Stoian Daniel - Remus, cetăţean român, născut la data de 13.03.1984, 
în localitatea Dumbrăveni,  judeţul Vrancea, domiciliat în Popeşti - Leordeni, 
Drm. Fermei, nr.77E,  , sc.1, ap.2, judeţul Ilfov, posesor al CI seria                                     
SZ  nr. 280285 eliberată de SPCLEP Jilava la data de 12.04.2011. 

 (2) Administratorii pot fi revocaţi de către Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, în condiţiile legii. 

 
Art.7 Se desemnează în calitate de director al  “S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI 

ȘI PODURI S.A.” , cu un mandat până la 31.10.2020,  domnul Stoian Daniel - Remus, 
cetăţean român, născut la data de 13.03.1984, în localitatea Dumbrăveni,  judeţul 
Vrancea, domiciliat în Popeşti - Leordeni, Drm. Fermei, nr.77E,  , sc.1, ap.2, judeţul Ilfov, 
posesor al CI seria  SZ  nr. 280285 eliberată de SPCLEP Jilava la data de 12.04.2011. 

 
Art.8 Se desemnează în calitate de auditor statutar al “S.C. INFRASTRUCTURĂ 

DRUMURI ȘI PODURI S.A.”, pe o perioadă de 3 ani, domnul Preda Silviu, cetăţean 
român, născut la data de 11.06.1972 în localitatea Slobozia,  judeţul Ialomiţa, domiciliat 
în Slobozia, str. Dorobanţi, nr.10, bl. 42,  sc. A, ap. 13, judeţul Ialomiţa, posesor al CI       
seria SZ nr. 333533 eliberată de SPCLEP Slobozia la data de 13.06.2012. 

  
Art.9 Se împuterniceşte dl. Dogaru Iulian-Grigorin,  cetăţean român, născut la data 

de 17.07.1975 în localitatea Tătăruşi, judeţul Iaşi, domiciliat în Slobozia, str. Matei 
Basarab, bl. G, sc. C, ap. 9, judeţul Ialomiţa posesor al C.I. seria  SZ, nr. 456378, eliberată 
de SPCLEP Slobozia la data de 08.07.2016, să îndeplinească procedurile prevăzute de 
lege pentru înmatricularea  S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A. la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa. 
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Art.10 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre aducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art.4-9 și direcţiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, şi spre știinţă Primăriei Municipiului 
Slobozia , urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
                  
 
 

PREŞEDINTE 

VICTOR MORARU 

                                                                                                      
 
 

 
                                                                                                              Contrasemnează 
                                                                                                                 Secretarul judeţului Ialomiţa, 
                                                                                                                   Adrian-Robert IONESCU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 177                                                                                   Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                               
Astăzi 26.10.2017                                                                                                                                                                                2ex        
 


