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HOTĂRÂRE Nr.1

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, întrunită în ședința din data de 23.03.2018;
Luând în dezbatere Expunerea de motive privind necesitatea prelungirii pe o perioada de 1 an a

creditului bancar și aprobarea garanțiilor propuse; 
Vazând  Hotărârea nr. 55 din 16.03.2018 a Consiliului Județean Alba cu privire la acordarea unui

mandat  special,  reprezentantului  Județului  Alba  în  Adunarea  Generală  a  Acționarilor  la  Societatea
„Drumuri si Poduri Locale Alba S.A.”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație  nr. 18 din 31 octombrie 2017 prin care
domnul, Carja Andrei Liviu, este desemnat în funcția de director general al societătii „Drumuri si Poduri
Locale  Alba  S.A.”  Alba  Iulia  și  Hotărârea  Consiliului  de  Administrație  nr.  23/28.02.2018  privind
supunerea spre aprobare a prelungirii facilitătii de credit bancar multiprodus; 

În baza prevederilor Cap. IV, art. 11, pct. II, litera n) din Actul constitutiv al societății „Drumuri și
Poduri  Locale  Alba  S.A.”   și  a  Hotărârii  nr.  309  din  data  de  19.10.2017  privind  desemnarea
reprezentantului  judetului  Alba în Adunarea Generală a Acționarilor  la Societatea „Drumuri și Poduri
Locale Alba S.A.” și aprobarea mandatului acestuia;

În  temeiul  dispozițiilor  art.  121  din  Legea  nr.  31/1990,  privind  societățile,  cu  modificările  și
completările ulterioare,

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ,

 HOTĂRÂȘTE

Art.1. Aprobă prelungirea facilității de credit bancar multiprodus, în limita plafonului de 1.600.000
lei, împărțită în două sub-limite: sub-limita 1 în sumă de 1.500.000 lei, utilizată sub forma de „descoperit
de cont” și sub-limita 2 în sumă de 100.000 lei, utilizată sub formă de „linie emitere scrisori de garanție
bancară”, pe o perioada de 1 an,  contractată cu Raiffeisen Bank S.A..

Art 2. Aprobă garantarea facilitătii  de credit bancar multiprodus cu: ipotecă de rang 1 asupra
imobilului situat în municipiul Sebeș, str. Ștefan cel Mare, nr. 147,   constituit din teren în suprafață de
7137 mp, hală reparații, magazii, birouri, gheretă poartă, depozit carburanți, înscriși in C.F. nr. 70067
Sebeș, proprietar în cota de 1/1 părți - Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba S.A.”; ipoteca mobiliară
de rang 1 asupra unor echipamente și mijloace de producție aflate în proprietatea societătii;  ipoteca
mobiliară asupra creanțelor rezultate din contractele încheiate de societate cu clienții săi.

Art.3. Se împuternicește domnul Carja Andrei Liviu, în calitate de director general al societății
„Drumuri și Poduri Locale Alba S.A.”, domiciliat în                                                                           ,
posesor al C.I. Seria:     , nr.           , CNP                              , emisă de                                       la data de

, să reprezinte societatea în relația cu banca și să semneze toate actele necesare (contracte
și/sau alte documente emise de bancă), precum și contractul de ipoteca în fața notarului public.

Art.4 Se împuternicește doamna Ghiura Elena Veturia, salariată a societății „Drumuri și Poduri
Locale Alba S.A.”,  să îndeplinească formalitățile  legale la Oficiul  Registrului  Comerțului  de pe lângă
Tribunalul Alba.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
PRIN REPREZENTANT MANDATAT
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