
ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.27/05.08.2008 
privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea 

Generală a Acţionarilor a S.C. Contrans Ilfov S.A.

                             
Consiliul Judeţean Ilfov;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a preşedintelui şi a unui vicepreşedinte al Consiliului 

Judeţean Ilfov, înregistrată cu nr.________ din __________2011;

- Raportul  Direcţiei  Juridice  şi  Administraţie  Publică  înregistrat   cu   nr. 

________ din _________2011;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală,  juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Ţinând seama de prevederile  Legii  nr.  31/1990 privind societăţile  comerciale, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003  privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 

mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, modificată şi completată ;

În temeiul dispoziţiilor  art. 45 alin. 5, art.91 alin 1 lit a si f, alin 2 lit d, art. 92  şi 

art.  97  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată, 

modificată şi completată.

HOTĂRĂŞTE

Art.  1  Se aprobă   revocarea  domnilor  Gheorghe  Dumitru,  Thuma Hubert-Petru- 

Ştefan şi Dinică Gabriel –  reprezentanţi ai  Consiliului Judeţean Ilfov din calitatea 

de membri ai Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. Contrans Ilfov S.A.



Art.2 Se aprobă numirea domnilor ______________________________________.

ca reprezentanţi  ai  Consiliului  Judeţean Ilfov, în calitate  de membri  în Adunarea 

Generală a Acţionarilor ai  S.C. CONTRANS Ilfov S.A.  

Art.3 Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.27/05.08.2008  privind  numirea 

reprezentanţilor  Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Acţionarilor  a 

S.C.  Contrans  Ilfov  S.A.  se  modifică   corespunzător,  iar  Hotărârile   Consiliului 

Judeţean  Ilfov  nr.  148/14.09.2009  respectiv,  nr.47/22.04.2010  îşi  incetează 

aplicabilitatea. 

Art.  4  Direcţiile  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  şi  S.C. 

CONTRANS Ilfov S.A. vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache Rădulescu

Avizează,

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir

Nr _____ 

din ___________ 2011



ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr _______ din ___________ 2011

EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, modificată şi completată “Persoanele împuternicite să 
reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii  
autonome  de  interes  judeţean,  asociaţii  de  dezvoltare  intercomunitară  şi  alte  
organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului  
judeţean,  în  condiţiile  legii,  respectând  configuraţia  politică  rezultată  după 
alegerile locale.”. 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei  în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor  publice  şi  în  mediul  de  afaceri,  prevenirea  şi  sancţionarea  corupţiei, 
precum  şi  ale  Legii  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată, 
modificată şi completată Consiliul Judetean Ilfov in calitate de unic actionar al S.C 
Contrans Ilfov SA hotărăşte numirea si revocarea membrilor în AGA.

Potrivit prevederilor art.111alin.2 lit.b din Legea nr.31/1990:
 ,,În  afară de dezbaterea  altor  probleme înscrise  la  ordinea de zi,  adunarea 

generală este obligată:
b) să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administratie …..,,

    În conformitate cu dispozitile art 132 alin 4 din Legea nr.31/1990 :,,membrii 
Consiliului de Administratie respectiv ai consiliului de supraveghere nu pot ataca 
Hotararea Adunării Generale privitoare la revocarea lor din funcţie.”
    Având în vedere cele precizate şi ţinând cont de prevederile legale în materie, 
am iniţiat Proiectul de hotărâre alăturat, care îl supunem spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Judeţean Ilfov.
      

PREŞEDINTE,

Cristache Rădulescu

VICEPREŞEDINTE                                              
  Roman Gheorghe                                                    



ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr ________ din ________ 2011

RAPORT

Potrivit  prevederilor  art.91 din  Legea  nr.215/2001  a  administraţiei  publice 

locale, republicată, modificată şi completată:

    ,,(1) Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

    a)  atribuţii  privind organizarea şi  funcţionarea aparatului  de specialitate  al  

consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale 

societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;

2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeţean:

d) exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare  

participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile  

legii”.

În conformitate cu dispoziţiile  art. 92 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, modificată şi completată  :“Persoanele împuternicite să 

reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii  

autonome  de  interes  judeţean,  asociaţii  de  dezvoltare  intercomunitară  şi  alte  

organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului  

judeţean,  în  condiţiile  legii,  respectând  configuraţia  politică  rezultată  după 

alegerile locale.”

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind 

unele măsuri pentru asigurarea transparenţei  în exercitarea demnităţilor publice, a 

funcţiilor  publice  şi  în  mediul  de  afaceri,  prevenirea  şi  sancţionarea  corupţiei, 

precum  şi  ale  Legii  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată, 

modificată şi completată Consiliul Judetean Ilfov în calitate de unic actionar al S.C 

Contrans Ilfov SA hotărăşte numirea si revocarea membrilor în AGA.



Potrivit prevederilor art.111alin.2 lit.b din Legea nr.31/1990:

 ,,În  afară de dezbaterea  altor  probleme înscrise  la  ordinea de zi,  adunarea 

generală este obligată:

b) să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administratie …..,,

    În conformitate cu dispozitile art 132 alin 4 din Legea nr.31/1990 :,,membrii 

Consiliului de Administratie respectiv ai consiliului de supraveghere nu pot ataca 

Hotararea Adunării Generale privitoare la revocarea lor din funcţie.”

     Având  în  vedere  cele  precizate  şi  în  conformitate  cu  prevederile  legale 

menţionate,  am  întocmit  prezentul  raport  pentru  a  însoţi  proiectul  de  hotărâre 

alăturat.. 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

Irina Suliman

                                                                                       Serviciul Juridic-Contencios
                                                                                         Avizare, Legalitate Acte,

                                                                                                                                          Şef Serviciu 
                                                                                          Ralea  Adela- Steliana
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