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HOTARARE 
                                           

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 08.09.2014;
Avand in vedere prevederile :
-   art.  113  lit.  m)  si  art.  121  din  Legea  nr.  31/1990  privind  societatile,  cu  completarile  si

modificarile ulterioare;
In temeiul:
-  Hotararii  nr.  176 din  data de 24.10.2013 privind  numirea reprezentantului  judetului  Alba in

Adunarea  Generala  a  Actionarilor  la  societatea  „Drumuri  si  Poduri  Locale  Alba”  S.A.  si  aprobarea
mandatului acestuia;

- Hotararii nr. 137 din data de 21.08.2014 privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Judetului Alba in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A.

- Cap. IV, art. 11, pct. II, litera o) din Actul constitutiv al societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba”
S.A.;

 HOTARASTE 
 

Art. 1 Aproba Actul constitutiv actualizat al societatii  „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A., in
conformitate cu prevederile  Hotararii  nr.  137 din 21.08.2014 a Consiliului  Judetean Alba,  dupa cum
urmeaza:

1. Articolul 2. „Forma juridică a societăţii” se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba” SA este persoana juridica romana, este intreprindere

publica  potrivit  Ordonantei  de  Urgenta  nr.  109/2011, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  este
societate  pe  actiuni  reglementata  de  Legea  nr.  31/1990,  cu  modificarile  şi  completarile  ulterioare,
rezultata ca urmare a reorganizarii  regiei autonome de interes judetean,  cu  capital social detinut in
totalitate de Judetul Alba, în calitate de acţionar unic.

Activitatea societatii se desfasoara conform prezentului act constitutiv si ale actelor normative in
vigoare.

Societatea se organizeaza si functioneaza in sistem unitar.
Actionarul raspunde numai in limita capitalului social al societatii.”
2. Articolul 5. „Obiectul de activitate al societatii” alin. 1 se modifica si va avea urmatorul

cuprins:
„Domeniul  de activitate al  societatii  este executarea lucrarilor  specifice  de drumuri  si  poduri,

producerea  si  comercializarea  de  bunuri,  prestarea  de  servicii  asa  cum sunt  prevazute  in  obiectul
principal si secundar de activitate, atat pentru persoane juridice cat si pentru persoane fizice din tara sau
strainatate.

In  cadrul  domeniului  de  activitate  obiectul  principal  este  constructia,  intretinerea,  repararea,
modernizarea si exploatarea drumurilor si podurilor.”

Art. 2  Actul constitutiv actualizat, al societatii  „Drumuri si Poduri  Locale Alba” SA, se constituie
anexa la prezenta hotarare.

Art.  3 Se imputerniceste d-na Ghiura Elena Veturia,  salariata  a societatii  „Drumuri  si  Poduri
Locale Alba” S.A., sa indeplineasca formalitatile legale la Oficiul Registrului Comertului Alba.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
PRIN REPREZENTANT MANDATAT
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