
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIU JUDEŢEAN 
 

  HOTĂRÂREA nr. 165/2020 
pentru completarea anexei nr. 1 la  Hotărârea Consiliului Judeţean  Vaslui             

nr. 14/1998 privind înfiinţarea  S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui prin 
reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri Vaslui,  

cu modificările şi completările ulterioare 
 

 
Având în vedere: 
-  referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui              

nr. 15367/06.10.2020; 
- adresa Societății Lucrări, Drumuri și Poduri S.A. Vaslui nr. 3311/10.09.2020, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui cu nr. 13749/10.09.2020; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 14/1998 privind înfiinţarea S.C. 

„Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri şi 
Poduri Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 214/2013 privind actualizarea 
Actului Constitutiv al Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui la care Consiliul 
Judeţean Vaslui este acţionar unic, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 99/2018 pentru completarea anexei 
nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 14/1998 privind înființarea S.C. “Lucrări 
Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri și Poduri 
Vaslui, cu modificările și completările ulterioare; 

- raportul de specialitate al Direcției Economice din aparatul de specialitate 
al consiliului județean nr. 15370/06.10.2020; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi 
disciplină, administraţie publică şi coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru 
strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi 
integrare europeană;  

- amendamentul formulat de domnul consilier județean Liviu Iacob; 
în conformitate cu prevederile:  
-  Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare; 
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul  art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
 

Consiliul Județean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.I.  -  Se aprobă completarea anexei nr. 1 la  Hotărârea Consiliului 
Judeţean  Vaslui nr. 14/1998 privind înfiinţarea  S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. 
Vaslui prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri Vaslui, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul adăugării la art.6 al CAP. II Scopul şi obiectul de 
activitate al societăţii al următoarelor coduri CAEN: 

”– 4711 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare 
predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun; 
         - 4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare 
predominanta de produse nealimentare; 
        - 4752 -  Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din 
sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate; 
 
 



 
 
        - 4799 - Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, 
chioscurilor si pietelor;”. 
        Art.II. – Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Vaslui în 
Adunarea Generală a Acţionarilor pentru a proceda la modificarea actului constitutiv. 

Art.III. – Prezentul act administrativ se comunică Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Vaslui, Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri „ S.A. Vaslui, reprezentantului în 
Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui, 
precum şi Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Vaslui. 
                                                             

Vaslui, 08 octombrie 2020 
 
         PREȘEDINTE, 
                                 Dumitru Buzatu 
 
                                                                 
 

                                        Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                          Diana-Elena Ursulescu  
                                                                                     
 


