
ROMÂNIA                             Proiect, 

JUDEŢUL GORJ                                AVIZEAZĂ ,  

CONSILIUL JUDEŢEAN                SECRETAR  AL JUDEŢULUI,           

                                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru validarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății 

Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A. nr. 6 din 04.05.2018 privind 

desemnarea administratorului special al acestei societăți 

 

Consiliul Județean Gorj;  

Având în vedere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea 

capacității administrative și achiziții publice, Direcția buget, finanțe, 

monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe 

naționale și Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și 

transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe; 

- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății 

Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A. nr. 6 din 04.05.2018; 

- Prevederile Actului constitutiv al Societății Întreprinderea de Drumuri și Poduri 

Gorj S.A.; 

- Notificarea administratorul judiciar desemnat - Consulting Company IPURL nr. 

1999 din 03.05.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 5840 din 

04.05.2018; 

- Încheierea nr. 19 din 23.04.2018, pronunțată de Tribunalul Gorj, Secția a II-a 

Civilă, în dosarul nr. 1248/95/2018, prin care s-a dispus deschiderea procedurii 

generale a insolvenței debitoarei Societatea Întreprinderea de Drumuri și Poduri 

Gorj S.A.; 

- Adresa nr. 1890 din 24.04.2018, prin care administratorul judiciar desemnat - 

Consulting Company IPURL a convocat Adunarea Generală Extraordinară a 

Societății Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A. pentru desemnarea 

administratorului special; 

- Prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și 

de insolvență cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;   

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, R2, cu modificările 

și completările ulterioare; 



- Prevederile art. 91, alin. (1), lit. a) coroborat cu art. 91, alin. (2), lit. d)  din 

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 70/2016 privind desemnarea 

reprezentanților Consiliului Județean Gorj, autoritate publică tutelară ce 

exercită, în numele UAT – Județul Gorj, calitatea de acționar unic la Societatea 

Comercială  „Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj” – S.A. 

 

În baza prevederilor art. 97, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se validează Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 

Societății Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A. nr. 6 din 04.05.2018 privind 

desemnarea domnului Florica Marius Iulian ca administrator special al Societății 

Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A. 

 

Art. 2 (1) Pe durata exercitării mandatului de administrator special, domnul Florica 

Marius Iulian va încasa o indemnizație brută lunară în sumă de __________ lei. 

(2) Cheltuielile aferente exercitării mandatului de administrator special prevăzute 

la alin. (1) vor fi suportate, potrivit legii, din bugetul propriu al Județului Gorj, în 

considerarea calității de acționar unic la Societatea Întreprinderea de Drumuri și Poduri 

Gorj S.A.   

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică: domnului Florica Marius Iulian, Societății 

Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A., administratorului judiciar desemnat - 

Consulting Company IPURL, precum și direcțiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Județean Gorj. 

 

 

 

        PREŞEDINTE, 

           Cosmin-Mihai Popescu 

                                                                                                                                

                                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

        SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                                                                   Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena 

 

 

 

 

 

 

Nr. ____ 

Adoptată în ședința din _____________2018 

Cu un număr de ____ voturi 

Din totalul numărului de consilieri județeni 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ           

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru validarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a 

Acționarilor Societății Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A. nr. 6 din 

04.05.2018 privind desemnarea administratorului special al acestei societăți 

 

 

Societatea Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A. a fost înființată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 57 din 29.11.2002, prin reorganizarea Regiei 

Autonome „Antrepriza Județeană de Drumuri și Poduri” Gorj, Consiliul Județean Gorj 

exercitând, în numele UAT - Județul Gorj, calitatea de acționar unic. 

 

Prin Încheierea nr. 19 din 23.04.2018, pronunțată de Tribunalul Gorj, Secția a II-a 

Civilă, în dosarul nr. 1248/95/2018, s-a dispus deschiderea procedurii generale a 

insolvenței debitoarei Societatea Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A., fiind 

desemnat administrator judiciar Consulting Company IPURL. 

 

Potrivit art. 52 și art. 53 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, după deschiderea 

procedurii de insolvență, adunarea generală a acționarilor debitorului va desemna, pe 

cheltuiala acestora, administratorul special, în termen de maximum 10 zile de la 

notificarea deschiderii procedurii de către administratorul judiciar.  

 

În situația în care adunarea generală a acționarilor debitorului, convocată potrivit legii, 

nu desemnează un administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de 

administrare, iar debitorul, respectiv acționarii sunt decăzuți din drepturile recunoscute 

de procedură și care sunt exercitate prin administrator special. 

 

În temeiul acestor prevederi legale, prin adresa nr. 1890 din 24.04.2018, 

administratorul judiciar desemnat - Consulting Company IPURL a convocat Adunarea 

Generală Extraordinară a Societății Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A. în 

data de 04.05.2018 pentru desemnarea administratorului special al acestei societăți. 

 

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Întreprinderea 

de Drumuri și Poduri Gorj S.A. nr. 6 din 04.05.2018, domnul Florica Marius Iulian a 

fost desemnat ca administrator special al societății, pentru a se ocupa de conducerea 

activității debitoarei, sub supravegherea administratorului judiciar desemnat - 

Consulting Company IPURL, și pentru a reprezenta interesele debitoarei și ale 

acționarului unic UAT – Județul Gorj, prin îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 56 

din Legea nr. 85/2014. 

 

Potrivit art. 56 din Legea nr. 85/2014, administratorul special are următoarele atribuții:   

   a) participă, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acțiunilor 

prevăzute la art. 117-122 ori a celor rezultând din nerespectarea art. 84;   

   b)  formulează contestații în cadrul procedurii reglementate de lege;   

   c)  propune un plan de reorganizare; 



  d) administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului 

judiciar, după confirmarea planului, doar în situația în care nu i s-a ridicat 

debitorului dreptul de administrare;   

   e) după intrarea în faliment, participă la inventar, semnând actul, primește raportul 

final și situația financiară de închidere și participă la ședința convocată pentru 

soluționarea obiecțiunilor și aprobarea raportului;   

   f)  primește notificarea închiderii procedurii. 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune autorității publice tutelare a Societății 

Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A. – Consiliul Județean Gorj, care exercită, 

în numele UAT - Județul Gorj, calitatea de acționar unic, validarea Hotărârii Adunării 

Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Întreprinderea de Drumuri și Poduri 

Gorj S.A. nr. 6 din 04.05.2018, precum și stabilirea și aprobarea cheltuielilor aferente 

exercitării mandatului de administrator special, ce vor fi suportate, potrivit legii, din 

bugetul propriu al Județului Gorj. 

 

Față de aceste considerente, propun aprobarea proiectului de hotărâre pentru validarea 

Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Întreprinderea de 

Drumuri și Poduri Gorj S.A. nr. 6 din 04.05.2018 privind desemnarea administratorului 

special al acestei societăți, în forma prezentată. 

 

 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTE, 

                                                    Cosmin-Mihai Popescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și 

programe naționale 

Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru validarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a 

Acționarilor Societății Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A. nr. 6 din 

04.05.2018 privind desemnarea administratorului special al acestei societăți 

 

Prin proiectul de hotărâre se propune Consiliului Județean Gorj, în calitate de autoritate 

publică tutelară care exercită, în numele UAT - Județul Gorj, calitatea de acționar unic, 

validarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății 

Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A. nr. 6 din 04.05.2018, precum și 

stabilirea și aprobarea cheltuielilor aferente exercitării mandatului de administrator 

special, ce vor fi suportate, potrivit legii, din bugetul propriu al Județului Gorj. 

 

 Având în vedere: 

- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Întreprinderea 

de Drumuri și Poduri Gorj S.A. nr. 6 din 04.05.2018; 

- Prevederile Actului constitutiv al Societății Întreprinderea de Drumuri și Poduri 

Gorj S.A.; 

- Notificarea administratorul judiciar desemnat - Consulting Company IPURL nr. 

1999 din 03.05.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 5840 din 

04.05.2018; 

- Încheierea nr. 19 din 23.04.2018, pronunțată de Tribunalul Gorj, Secția a II-a 

Civilă, în dosarul nr. 1248/95/2018, prin care s-a dispus deschiderea procedurii 

generale a insolvenței debitoarei Societatea Întreprinderea de Drumuri și Poduri 

Gorj S.A.; 

- Adresa nr. 1890 din 24.04.2018, prin care administratorul judiciar desemnat - 

Consulting Company IPURL a convocat Adunarea Generală Extraordinară a 

Societății Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A. pentru desemnarea 

administratorului special; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 70/2016 privind desemnarea 

reprezentanților Consiliului Județean Gorj, autoritate publică tutelară ce exercită, în 

numele UAT – Județul Gorj, calitatea de acționar unic la Societatea Comercială  

„Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj” – S.A., 

 

precum și următoarele prevederi legale: 

- Art. 52-56 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței 

și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 

cu modificările și completările ulterioare; 



- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor 

prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;   

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, R2, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Art. 91, alin. (1), lit. a) corelat cu art. 91, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

considerăm că proiectul de hotărâre pentru validarea Hotărârii Adunării Generale 

Extraordinare a Acționarilor Societății Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A. 

nr. 6 din 04.05.2018 privind desemnarea administratorului special al acestei societăți 

este întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propunem 

adoptarea acestuia în forma prezentată.   

 

                               

      Director executiv,                  Director executiv,               Director executiv,                    

          Marcău Costel                    Ungureanu Victoria          Cimpoieru Cornel-Lucian                   

 

 


