
 

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

 
HOTĂRÂREA NR.1 

             privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 
 la SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu pentru anul 2015 

 
 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a SC Drumuri şi Poduri SA Sibiu, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J/32/1005/1998, CUI 11766640, întrunită în 
şedinţă ordinară la data de 12.02.2015; 
 Analizând Nota de fundamentare nr.179/16.01.2015  prin care se propune aprobarea 
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015 întocmit de SC Drumuri si Poduri SA 
Sibiu si Decizia Consiliului de Administratie nr.1/28.01.2015, prin care a fost avizat Bugetul de 
Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015, 
 În temeiul dispoziţiilor prevăzute în Ordinul nr.2032/2013, privind aprobarea formatului 
si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si anexele de fundamentare a acestuia 
coroborate cu prevederile art.49 din Legea nr.186/2014, privind bugetul de stat pe anul 2014. 
 Văzând art.4 alin.1 lit.c din Ordonanţa de Guvern nr.26/2013, privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară, 
 În conformitate cu dispoziţiile art.111 alin.2 lit.e, art.117 alin.1, alin.4, art.130 alin.1 ale 
Legii nr.31/1990, privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare , 
  În temeiul art.13 pct. 3 lit.a pct.4 lit.j privind întrunirea Adunarii Generale Ordinare a 
SC Drumuri si Poduri SA Sibiu din Actul Constitutiv: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă executia si rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli întocmit de 
SC Drumuri si Poduri SA Sibiu pentru anul 2014, conform anexelor, care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 întocmit de SC 
Drumuri si Poduri SA Sibiu, conform anexelor nr.1-9, care fac parte itegrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.3. Directorul SC Drumuri si Poduri SA Sibiu va asigura executarea prevederilor 
prezentei hotărâri. 
 Art.4. Hotărârea se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, prin grija 
secretariatului. 
  
        Adoptată în Sibiu, la data de 12.02.2015    
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 
 

jr. ADRIAN BESOIU 


