
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIU JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A  nr.3 / 2020 
privind modificarea Actului Constitutiv al Societății ”Lucrări, Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui 

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

nr. 1019/23.01.2020; 
-  adresa Societății ”Lucrări, Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui nr. 391/12.11.2019; 
- raportul Direcției Economice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Vaslui nr. 1044/ 23.01.2020; 
- 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;  

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 151/2019 privind acordarea unui ajutor 
de minimis individual pentru majorarea capitalului social al Societății ”Lucrări Drumuri si 
Poduri” S.A. Vaslui; 

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

în conformitate cu prevederile:  
-  Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare; 
- art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și 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.1.- Art. 7 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 214/2013 

privind modificarea, completarea si actualizarea Actului Constitutiv al Societăţii ” Lucrări 
Drumuri si Poduri” S.A. la care Consiliul Judeţean Vaslui este acţionar unic, se modifică și va 
avea următorul conţinut: 

”Articolul 7 
Capitalul social actual este de 3.307.495 lei, împărţit în 1.322.998 acţiuni 

nominative în valoare de 2,5 lei fiecare. 
Capitalul social este în întregime subscris de Consiliul Judeţean Vaslui, în calitate de 

acţionar unic şi vărsat integral, din care în natura 2.362.495 lei și în numerar 945.000 lei. 
Capitalul social este deţinut integral de Consiliul Judeţean Vaslui, ca acţionar unic, 

pâna la transmiterea acţiunilor proprietatea Consiliului Judeţean Vaslui către terţe persoane 
fizice sau juridice, romane sau străine, în condiţiile legii”. 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Vaslui,  
Direcției economice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, precum și 
Societății ”Lucrări, Drumuri și Poduri”S.A. Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire. 
                                                              

                                                                                  Vaslui, 31 ianuarie 2020 
 
       PREȘEDINTE, 
                               Dumitru Buzatu 
 
 

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


