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Nr.3952/10.03.2023  
 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.72 
privind modificarea Actului Constitutiv al Societății ”Lucrări, Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui 

 
Având în vedere: 

-  referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.3952/10.03.2023; 
-  adresa Societății ”Lucrări, Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui nr. 642/08.02.2023; 
- raportul Direcției Economice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui 
nr.3957/10.03.2023; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi disciplină, 
administraţie publică şi coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru strategii, prognoze şi 
programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană;  

în conformitate cu prevederile:  
- art. 173 alin. (1) lit.a) și alin. (2) lit.d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare; 
-  Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
- art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 208/2022 privind acordarea unui ajutor de minimis 
individual pentru majorarea capitalului social al Societății ”Lucrări Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui; 
-  Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 214/2013 privind actualizarea Actului Constitutiv al 
Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui la care Consiliul judeţean Vaslui este acţionar unic, 
cu modificările și completările ulterioare; 

în temeiul  art. 182 alin. (1) și al 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.1. - Articolul 7 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 214/2013 privind 
modificarea, completarea si actualizarea Actului Constitutiv al Societăţii ” Lucrări Drumuri si Poduri” 
S.A. la care Consiliul Judeţean Vaslui este acţionar unic se modifică și va avea următorul conţinut: 

”Articolul 7 
Capitalul social actual este de 4.276.935 lei împărţit în 1.710.774 acţiuni nominative, în 

valoare de 2,5 lei fiecare. 
Capitalul social este în întregime subscris de Consiliul Judeţean Vaslui, în calitate de acţionar 

unic şi vărsat integral, din care în natura 2.345.755 lei și în numerar 1.931.180 lei. 
Capitalul social este deţinut integral de Consiliul Judeţean Vaslui, ca acţionar unic, până la 

transmiterea acţiunilor proprietatea Consiliului Judeţean Vaslui către terţe persoane fizice sau 
juridice, romane sau străine, în condiţiile legii”. 

Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Societății ”Lucrări, Drumuri și 
Poduri” S.A. Vaslui. 

Art.3. – Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului – Județul Vaslui,  
Direcției Economice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, Societății ”Lucrări, 
Drumuri și Poduri”S.A. Vaslui și se va publica pe site-ul www.cjvs.eu – secțiunea ”Monitorul Oficial 
Local”. 
                                                                                                         Vaslui, _________ 2023               

  PREŞEDINTE, 
                     Dumitru Buzatu                                            Avizează pentru legalitate, 

                                                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                  Diana-Elena Ursulescu 

                      
                                                                                           DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
                                                                                            Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre          şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii. 
        este necesar votul majorității simple.                                       Director executiv, 
                                                                                                            Mihaela Dragomir 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREȘEDINTE  
Nr.3952/10.03.2023 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
a proiectului de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Societății 

”Lucrări, Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui 
 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre:  
Punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 208/2022 privind 

acordarea unui ajutor de minimis individual pentru majorarea capitalului social al 
Societății ”Lucrări Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui presupune implementarea procedurii 
din anexa acestui act administrativ.  

Ajutorul de minimis a fost acordat in vederea îmbunătățirea calității lucrărilor si 
serviciilor oferite de către Societatea ”Lucrări Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui prin 
suplimentarea capacității tehnice a bazei materiale a societății prin achiziția de 
utilaje și mijloace de transport performante.  

Cheltuielile eligibile pentru finanțare în cadrul acestei proceduri sunt acele 
cheltuieli necesare pentru achiziția de utilaje si mijloace de transport necesare 
desfășurării activității. 

Urmare a parcurgerii etapelor prevazute în procedură, în data de 20.12.2022, 
Consiliul Județean Vaslui a plătit Societății ”Lucrări, Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui 
ajutorul de minimis individual în sumă de 986.180 lei. 

Prin adresa Societății ”Lucrări, Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui nr. 
643/08.02.2023, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 2172/08.02.2023, 
aceasta a înaintat documentele prin care justifică cheltuielile efectuate în cadrul 
ajutorului de minimis acordat. Societatea a achiziționat două autovehicule 
(autobasculante) cu 4 axe (8 x 4, capacitate benă 18 mc) pentru transport materiale. 

Astfel, articolul 7 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 
214/2013 privind modificarea, completarea si actualizarea Actului Constitutiv al 
Societăţii ”Lucrări Drumuri si Poduri” S.A. la care Consiliul Judeţean Vaslui este 
acţionar unic trebuie modificat, urmând a avea avea următorul conţinut: 

”Articolul 7 
Capitalul social actual este de 4.276.935 lei împărţit în 1.710.774 acţiuni 

nominative, în valoare de 2,5 lei fiecare. 
Capitalul social este în întregime subscris de Consiliul Judeţean Vaslui, în 

calitate de acţionar unic şi vărsat integral, din care în natura 2.345.755 lei și în 
numerar 1.931.180 lei. 

Capitalul social este deţinut integral de Consiliul Judeţean Vaslui, ca acţionar 
unic, până la transmiterea acţiunilor proprietatea Consiliului Judeţean Vaslui către 
terţe persoane fizice sau juridice, romane sau străine, în condiţiile legii”.  

II. Impactul socio-economic: nu este cazul.   
 III. Impactul financiar asupra bugetului județului, pe anul 2023: nu este cazul 
(sprijinul financiar de 986.180 lei a fost prevăzut în bugetul local al județului Vaslui, 
pe anul 2022). 
     IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 

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

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

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 
funcţionale 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, Direcției Economice, 
precum si către Societatea ”Lucrări Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui în vederea aducerii 
la îndeplinire. Se va proceda și la efectuarea demersurilor legale pentru actualizarea 
Actului constititutiv al societății. 

 Totodată, această hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin postare pe 
pagina de internet a Consiliului Județean Vaslui  http://www.cjvs.eu – secțiunea 
”Monitorul Oficial Local”. 

VIII. Concluzii, constatări şi propuneri:   
Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară şi 

oportună inițierea Proiectului de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al 
Societății ”Lucrări, Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, care a fost elaborat cu sprijinul 
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. 

Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre 
anexat, în vederea supunerii lui spre aprobare în prima ședință ordinară a Consiliului 
Județean Vaslui. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Economică 
Nr.3957/10.03.2023 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Societății ”Lucrări, 

Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare, Direcția Economică, în calitatea sa de compartiment de resort în 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, a analizat Proiectul de 
hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Societății ”Lucrări, Drumuri și Poduri”S.A. 
Vaslui, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, și a 
constatat următoarele:   

a)Obiectul reglementat: administrație publică locală/ atribuții privind funcționarea 
societăților de interes județean/aprobarea modificării articolului 7 al Actului Constitutiv al 
Societății ”Lucrări, Drumuri și Poduri”S.A. Vaslui ca urmare a majorării capitalului social al 
societății; 

b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului, pe anul 2023: nu este cazul 
(sprijinul financiar de 986.180 lei a fost prevăzut în bugetul local al județului Vaslui, pe 
anul 2022). 

c)Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi 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:  
Ø  Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare; 
Ø art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
Ø prevederile Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 208/2022 privind acordarea unui 
ajutor de minimis individual pentru majorarea capitalului social al Societății ”Lucrări 
Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui; 
Ø prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 214/2013 privind actualizarea Actului 
Constitutiv al Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui la care Consiliul judeţean 
Vaslui este acţionar unic, cu modificările și completările ulterioare. 

Ținând seama de cele precizate mai sus, propunem analizarea şi supunerea spre 
dezbatere în plenul Consiliului Județean Vaslui a acestui proiect de hotărâre. 

 
 

 Director executiv, 
Mircea Țuțuianu 

 




