
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 11122/18.07.2022 
 
 
 

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E   nr. 143 
pentru modificarea alineatului 1 al articolului 13 din Actul Constitutiv al  

Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui  
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.11122/18.07.2022 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- rapoartele de specialitate ale Direcției Economice și Direcției Administrație 

Publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 
11131/18.07.2022 și nr.11130/18.07.2022; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia 
juridică şi de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale și 
Comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanțe și integrare europeană;  

în conformitate cu: 
- art.28 alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.14/1998 privind înființarea S.C. 

„Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri și 
Poduri Vaslui, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.14/2013 privind modificarea, 
completarea și actualizarea Actului Constitutiv al  Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA 
Vaslui la care Consiliul Județean Vaslui este acționar unic; 

      în temeiul prevederilor art.182 alin.(1) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

      Consiliul Județean Vaslui 
 

   H O T Ă R Ă Ş T E :  
 
 Art.I. - Alineatul 1 al articolului 13 din Actul Constitutiv al Societății „Lucrări 

Drumuri și Poduri” SA Vaslui se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Societatea pe acțiuni este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 

5 membri, dintre care un președinte. Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați 
de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de până la 4 ani, cu posibilitatea 
reînnoirii mandatului.”   
        Art.II. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcției 
Economice și Adunării Generale a Acționarilor de la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” 
SA Vaslui.                                                                                     

          Art.III. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezenta hotărâre Instituției Prefectului – Județul Vaslui, reprezentantului consiliului 



județean în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA 
Vaslui, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui și va asigura publicarea pe pagina de internet http://www.cjvs.eu - 
secțiunea ”Monitorul Oficial Local”. 
 

                                                                            
                                                                                               Vaslui, ________ 2022 

 
          P R E Ş E D I N T E, 
            Dumitru Buzatu 
 
 
                                                                                    Avizat pentru legalitate: 
                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                 Diana-Elena Ursulescu 
 

 
 
 

                                                            DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
                                                          Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial 

                                                         şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii. 
                                                           Director executiv, 

                                                                                      Mihaela Dragomir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre  
       este necesar votul majorității simple. 
 

http://www.cjvs.eu/


 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 11122 / 18.07.2022 
 
 

R E F E R A T  D E  A P R O B A R E  
a proiectului de hotărâre pentru modificarea alineatului 1 al articolului 13 din Actul 

Constitutiv al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui  
 
  

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre: 
Alineatul 1 al articolului 13 din Actul constitutiv al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” 

SA Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 214/2013 privind 
modificarea, completarea și actualizarea Actului Constitutiv al  Societății „Lucrări Drumuri și 
Poduri” SA Vaslui la care Consiliul Județean Vaslui este acționar unic, are următorul conținut: 
„Societatea pe acțiuni este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, 
dintre care un președinte. Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea 
Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului”. 

Elaborarea proiectului de hotărâre s-a impus ca urmare a reînnoirii mandatelor celor 4 
membri ai Consiliului de Administrație de la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui  
și a demarării selecției pentru un post în cadrul aceluiași Consiliul de Administrație. 

Astfel, în urma reînnoirii mandatului celor 4 membri din 5 ai Consiliului de Administrație 
de la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, conform Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr. 120/2022, urmează să se declanșeze operațiunea de selecție pentru al 5—
lea post din cadrul Consiliului de Administrație. Toată perioada de selecție poate să dureze 
150 zile, adică maxim 5 luni. Dacă se respectă prevederile statutare actuale, ar însemna ca 
cei 4 membri cărora li s-a reînnoit mandatul au ca termen de finalizare a mandatului luna 
iulie 2026, iar al 5-lea membru ar finaliza mandatul cu până la 5 luni mai târziu. Rezultă astfel 
o anomalie în funcționarea Consiliului de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri și 
Poduri” S.A. Vaslui. Până la această dată, nu a mai existat o situație asemănătoare. 

Aceasta poate fi rezolvată prin modificarea sintagmei din alineatul 1 al art. 13 din anexa 
la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 214/2013 - „pe o perioadă de 4 ani” în „pe o 
perioadă de până la 4 ani”. 

Acestă modificare este susținută și de prevederile alin.(7) al art.28 din O.U.G. nr. 
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare, conform cărora: „mandatul administratorilor este stabilit prin actul 
constitutiv, neputând depăși 4 ani (...)”.  

Aplicând Statutului Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui această modificare, 
se pot introduce în contractele de mandat aceleași termene de finalizare astfel încât 
mandatele să se termine la aceeași dată pentru toți membrii Consiliului de Administrație, 
chiar dacă aceștia sunt numiți prin acte administrative diferite, la date diferite. 

II. Impactul socio-economic: modificarea Actului de constituire al  Societății „Lucrări 
Drumuri și Poduri” SA Vaslui va asigura posibilitatea încheierii mandatelor celor 5 membri la 
aceeași dată, după ce se parcurg procedurile de reînnoire și/sau de selecție pentru viitorii 
membri ai Consiliului de Administrație, pentru următorul mandat. 

III. Impactul financiar asupra bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate 
integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022:  

Modificarea propusă în proiectul de hotărâre nu influențează nici veniturile și nici 
cheltuielile bugetului local al județului. 



IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: Proiectul de hotărâre va 
modifica alineatul 1 al articolului 13 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 
214/2013 privind modificarea, completarea și actualizarea Actului constitutiv al  Societății 
„Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui la care Consiliul Județean Vaslui este acționar unic, cu 
modificările și completările ulterioare. 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: nu 
este cazul. 

VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în 
cauză: nu este cazul. 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționale preconizate: După adoptare, hotărârea va fi comunicată prin intermediul 
secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – 
Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, precum și Societății „Lucrări 
Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui. 

Totodată, în vederea aducerii la îndeplinire, aceasta va fi comunicată Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, precum și 
reprezentantului în Adunarea Generală a Acționarilor  Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” 
S.A. Vaslui. 

Ulterior comunicării către Instituției Prefectului – Județul Vaslui, hotărârea se aduce la 
cunoștință publică prin postare pe pagina de internet a Consiliului Județean 
Vaslui http://www.cjvs.eu – secțiunea „Monitorul Oficial Local”. 

VIII. Concluzii, constatări, propuneri: 
 Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară și oportună 
inițierea proiectului de hotărâre pentru modificarea alineatului 1 al articolului 13 din anexa la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 214/2013 privind modificarea, completarea și 
actualizarea Actului constitutiv al  Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui la care 
Consiliul Județean Vaslui este acționar unic, cu modificările și completările ulterioare, care a 
fost elaborat cu sprijinul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui. 
 Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre anexat, în 
vederea supunerii lui spre aprobare în plenul Consiliului Județean Vaslui. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 

http://www.cjvs.eu/


 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 11131 /18.07.2022 
 
 
 

R A P O R T  D E  S P E C I A L I T A T E  
la proiectul de hotărâre privind modificarea alineatului 1 al articolului 13 din  

Actul Constitutiv al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui  
  
 
 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), coroborate cu cele ale art. 136 alin. (8) 
lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, Direcţia Economică, în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat proiectul de hotărâre privind 
modificarea alineatului 1 al articolului 13 din Actul Constitutiv al Societății „Lucrări Drumuri și 
Poduri” SA Vaslui, și a constatat următoarele: 

a)Domeniul reglementat: administrația publică locală/atribuții privind funcționarea 
societăților de interes județean/exercitarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare 
participațiilor deținute de societăți, în condițiile legii. 
b) Impactul financiar asupra bugetului județului: proiectul de hotărâre nu are impact asupra 
bugetului local al județului. 
  c)Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 
etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de 
hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 
prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv: 
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 
  - Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 14/1998 privind înființarea S.C. „Lucrări Drumuri 

și Poduri” SA Vaslui, cu modificările și completările ulterioare; 
-  Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 214/2013 privind modificarea, completarea și 

actualizarea Actului constitutiv al  Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui la care 
Consiliul Județean Vaslui este acționar unic, cu modificările și completările ulterioare.  

Ținând seama de constatările de mai sus, propunem dezbaterea acestui proiect de 
hotărâre și supunerea spre aprobare în plenul Consiliului Județean Vaslui.  

 
 

Director executiv, 
Țuțuianu Mircea 



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 11130/18.07.2022 
 
 
 
 
 

R A P O R T  D E  S P E C I A L I T A T E  
la proiectul de hotărâre pentru modificarea alineatului 1 al articolului 13 din  

Actul Constitutiv al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui  
  
 
 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), coroborate cu cele ale art. 136 alin. (8) 
lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, Direcţia Administrație Publică, în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat proiectul de hotărâre privind 
modificarea alineatului 1 al articolului 13 din Actul Constitutiv al Societății „Lucrări Drumuri și 
Poduri” SA Vaslui, și a constatat următoarele: 

a)Domeniul reglementat: administrația publică locală/atribuții privind funcționarea 
societăților de interes județean/exercitarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare 
participațiilor deținute de societăți, în condițiile legii. 
b) Impactul financiar asupra bugetului județului: proiectul de hotărâre nu are impact asupra 
bugetului local al județului. 
  c)Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 
etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de 
hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 
prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv: 
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 
  - Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 14/1998 privind înființarea S.C. „Lucrări Drumuri 

și Poduri” SA Vaslui, cu modificările și completările ulterioare; 
-  Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 214/2013 privind modificarea, completarea și 

actualizarea Actului constitutiv al  Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui la care 
Consiliul Județean Vaslui este acționar unic, cu modificările și completările ulterioare.  

Ținând seama de constatările de mai sus, propunem dezbaterea acestui proiect de 
hotărâre și supunerea spre aprobare în plenul Consiliului Județean Vaslui.  

 
 
 

Director executiv, 
Dragomir Mihaela 



R OMÂN I A
JUDETUL VASLUI 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O TĂ R Â R E A Nr. 214 /2013 

privind modificarea, completarea şi actualizarea Actului Constitutiv al Societăţii „Lucrări 
Drumuri şi Poduri" S.A. la care Consiliul judeţean Vaslui este acţionar unic 

având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui; 
având în vedere adresa Societăţii Comerciale „Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. 

Vaslui formulată prin reprezentant Adunarea Generală a Acţionarilor şi înregistrată la 
Consiliul judeţean Vaslui sub nr.9646/16.10.2013; 

având în vedere prevederile art.28, art.29, art.34, art.35, art.36, art.37, art.38, 
art.47, art.55, art.56 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.l09/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice ; 

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.14/1998 
privind înfiinţarea S.C. ,,Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui prin reorganizarea Regiei 
Autonome de Drumuri şi Poduri Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare; 

având în vedere prevederile art.77 şi art.79 din Legea nr.76/2012 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr.134/20 I O privind Codul de procedură civilă şi ale Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unitatea administrativ-teritorială sunt acţionari 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară ; 

în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile precum şi ale 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor 
financiare anuale şi al situaţiilor financiar anuale consolidate, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

în temeiul prevederilor art.91, alin. l, lit.a) şi alin.(2), lit.d) şi art.97 din Legea 
nr.215/200 I privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

Consiliul judeţean Vaslui ;

HOTĂ RĂ ŞT E: 

Art.I. - Se aprobă modificarea, completarea şi actualizarea Actului Constitutiv 
al Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui conform anexei parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. - Prezenta hotărâre se va comunica Directiei economice din cadrul 
' 

aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, Societăţii „Lucrări Drumuri şi 
Poduri" S.A. Vaslui, reprezentantului Consiliului judeţean în Adunarea Generală a 
Actionarilor. 

Vaslui, _3D___ octombrie 2013 
























