
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR A 
S.C. DRUMURI ŞI PODURI S.A SIBIU

HOTĂRÂREA NR.3
                privind modificarea si completarea Actului Constitutiv 

 la SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu

Adunarea  Generală  Extraordinară  a  Acţionarilor  a  SC Drumuri  şi  Poduri  SA Sibiu,
înmatriculată  în  Registrul  Comerţului  sub  nr.  J/32/1005/1998,  CUI  11766640,  întrunită  în
şedinţă extraordinară la data de 27.03.2014;

Având în vedere  Hotărârea AGA nr.8/31.10.2013, prin care s-a constatat încetarea de
drept a  mandatului  de administrator  al  SC Drumuri  si  Poduri  SA Sibiu a domnului  Marin
Mihai, 

Faţă de numirea domnului Gavrea Alexandru Sorin în functia de administrator al SC
Drumuri si Poduri SA Sibiu, în conformitate cu prevederile  art.28 si  art.29 alin.2, alin.3 din
OUG  nr.109/2011,  actualizată,  privind  guvernanţa  corporativă  a  intreprinderilor  publice
coroborate  cu  dipozitiile  art.137  indice  2  alin.1  din  Legea  nr.31/1990,  privind  societăţile
comerciale,

Întrucât  art.14  “lit.a”  al  capitolului  V  din  Actul  Constitutiv al  SC  DRUMURI  SI
PODURI SA Sibiu, prevede: 

“Societatea comercială pe acţiuni este administrată de către un consiliu de administraţie
compus din 5 administratori,  aleşi de adunarea generală a acţionarilor începând cu data de
27.06.2013, pe o perioadă de 4 ani, în următoarea componenţă: -Besoiu Adrian -presedinte;
-Nicola Iordan -membru; -Stoica Ioan -membru;  -Bucura Cristian -membru; -Marin Mihai
-membru”, 

În acest sens se impune modificarea si completarea  art.14 “lit.a” al capitolului V din
Actul Constitutiv al SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu, în sensul stipulării numelui noului
administrator al societăţii,

Având  în  vedere  decizia  Consiliului  de  Administraţie  nr.12/14.03.2014,  privind
aprobarea modificării si completării actului constitutiv la SC  Drumuri si Poduri SA Sibiu, 

În conformitate cu dispoziţiile art.113 lit.m, art.115 alin.1, art.117 alin.1, alin.4, alin.6 si
alin.7,  art.130 alin.1 ale Legii  nr.31/1990,  privind societăţile  comerciale,  cu modificările  şi
completările ulterioare ,
 În  temeiul art13  lit.n  din  Actul  Constitutiv  privind  întrunirea  Adunării  Generale
Extraordinare a Actionarilor: 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.  Se aprobă  modificarea si completarea  art.14 “lit.a” al capitolului V din  Actul
Constitutiv al  SC DRUMURI SI  PODURI SA Sibiu,  în  conformitate  cu  prevederile  OUG
nr.109/2011, actualizată, privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, după cum
urmează:



“Societatea comercială pe acţiuni este administrată de către un consiliu de administraţie
compus din 5 administratori, aleşi de adunarea generală a acţionarilor, pe o perioadă de 4 ani,
respectiv până la data 26.07.2017,  în următoarea componenţă: -Besoiu Adrian -presedinte;
-Nicola  Iordan -membru;  -Stoica  Ioan -membru;  -Bucura  Cristian -membru;  -Gavrea
Alexandru Sorin -membru”.

Art. 2. (1)  Directorul general al SC Drumuri si Poduri SA Sibiu se împuterniceste cu
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

(2) Se mandatează doamna Grama Afrodita, sef Serviciu Resurse Umane/ Salarizare/
Juridic/  Administrativ  al  societăţii  să  comunice  prezenta  decizie  compartimentelor  si
institutiilor interesate, precum şi să îndeplinească formalităţile legale la Registrul Comerţului si
la autorităţile publice.

Art.  3.  Hotărârea  se  comunică  persoanelor  fizice  şi  juridice  interesate,  prin  grija
secretariatului.
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

jr.ADRIAN BESOIU


