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HOTARARE 
                               

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A., intrunita in
sedinta ordinara la data de 10.01.2019;

Avand in vedere:
 Hotararea Consiliului Judetean Alba nr. 3/07.01.2019 privind indreptarea erorilor materiale strecurate

in  Hotararea  Consiliului  Judetean  Alba  nr.  312/27.11.2018  cu  privire  la  acordarea  unui  mandat
special, reprezentantului Judetului Alba in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea „Drumuri si
Poduri Locale Alba S.A.” care are ca obiect incetarea contractului de mandat si revocarea din functiile
de administratori propusi;
In baza prevederilor:

 Contractul de mandat nr. 2/4.05.2018 și Actul adițional nr. 1 la contractul de mandat nr. 2/04.05.2018,
privind administrarea Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. încheiat cu domnul Cârja Andrei
Liviu;

 Contractul  de  mandat nr.  3/14  noiembrie  2016  şi  Actele  adiționale  nr.  1  şi  nr.  2/21.12.2017  la
contractul de mandat nr. 3/14.11.2016 privind administrarea Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba”
S.A. încheiat cu domnul Muntean Emil Nicolae;

 Contractul  de  mandat nr.  4/14  noiembrie  2016  şi  Actele  adiționale  nr.  1  şi  nr.  2/21.12.2017  la
contractul de mandat nr. 4/14.11.2016 privind administrarea Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba”
S.A. încheiat cu domnul Beleiu Gheorghe Cornel;

 Contractul  de  mandat nr.  5/14  noiembrie  2016  şi  Actele  adiționale  nr.  1  şi  nr.  2/21.12.2017  la
contractul de mandat nr. 5/14.11.2016 privind administrarea Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba”
S.A. încheiat cu domnul Popa Eugen;

 Contractul  de  mandat nr.  6/14  noiembrie  2016  şi  Actele  adiționale  nr.  1  şi  nr.  2/21.12.2017  la
contractul de mandat nr.  6/14.11.2016 privind administrarea „Drumuri şi Poduri Locale Alba”  S.A.
încheiat cu doamna Găiseanu Dana;

 Hotararii  nr.  309  din  19.10.2017  a  Consiliului  Judetean  Alba  privind  numirea  reprezentantului
Judetului Alba in Adunarea Generala a Actionarilor la  societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A.
si aprobarea mandatului acestuia.

 ADUNAREA GENERALA ORDINARA,

HOTARASTE:
    

Art. 1 Se modifica art. 1 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 4 din 3 decembrie
2018, dupa cum urmeaza : 

 Contractul de mandat nr.  2/4.05.2018 încheiat cu  domnul Cârja Andrei Liviu, cetatean roman,
nascut la data de                         , in orasul Campeni, jud. Alba, prin acordul de voință al părților, în
conformitate cu prevederile Cap. X Încetarea contractului, art. 10.1 lit. d, începând cu data de

 1 decembrie 2018;
 Contractul de mandat nr. 3/14 noiembrie 2016 (şi Actele adiționale nr. 1 şi nr. 2/21.12.2017 la

contractul  de  mandat  nr.  3/14.11.2016)  încheiat  cu  domnul  Muntean  Emil  Nicolae,  cetatean
roman, nascut la data de                             , in orasul Cugir, jud. Alba, prin renunţarea la mandatul
încredinţat, în conformitate cu prevederile Cap. X Încetarea contractului, art. 10.1 lit. c, începând
cu data de 1 decembrie 2018;

 Contractul de mandat nr. 4/14 noiembrie 2016 (şi Actele adiționale nr. 1 şi nr. 2/21.12.2017 la
contractul de mandat nr. 4 /14.11.2016) încheiat cu  domnul  Beleiu Gheorghe Cornel, cetatean
roman, nascut la data de                       , in orasul Campeni, jud. Alba, prin renunţarea la mandatul
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încredinţat, în conformitate cu prevederile Cap. X Încetarea contractului, art. 10.1 lit. c, începând
cu data de 1 decembrie 2018; 

 Contractul de mandat nr. 5/14 noiembrie 2016 (şi Actele adiționale nr. 1 şi nr. 2/21.12.2017 la
contractul de mandat nr. 5/14.11.2016) încheiat cu domnul Popa Eugen, cetatean roman, nascut
la data de                   , in sat Poiana Aiudului(com. Livezile), jud. Alba, prin renunţarea la mandatul
încredinţat, în conformitate cu prevederile Cap. X Încetarea contractului, art. 10.1 lit. c, începând
cu data de 26 noiembrie 2018;

 Contractul de mandat nr. 6/14 noiembrie 2016 (şi Actele adiționale nr. 1 şi nr. 2/21.12.2017 la
contractul  de mandat  nr.  6/14.11.2016) încheiat  cu  doamna Găiseanu Dana,  cetatean roman,
nascuta la data de                                , in mun. Aiud, jud. Alba,  prin acordul de voință al părților, în
conformitate cu prevederile Cap. X Încetarea contractului, art. 10.1 lit. d, începând cu data de 

1 decembrie 2018.
Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 4 din 3 decembrie

2018 raman nemodificate.
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