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H O T Ă R Â R E A Nr.7/2008 
privind numirea unui membru în Consiliul de administraţie al S.C. ”Lucrări Drumuri şi Poduri” 

S.A. Vaslui 
 
  având în vedere adresa nr.35 din 8 ianuarie 2008 a S.C. ”Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui, 
înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui sub nr.103/09.01.2007, prin care se propune completarea 
Consiliului de administraţie al acestei societăţi; 
 având în vedere Statutul S.C. ”Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui, aprobat prin Hotărârea 
nr.14/1998, cu modificările şi completările ulterioare; 
 având în vedere procesul-verbal cu rezultatul votului secret; 
 în temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică 
locală, republicată; 
 Consiliul judeţean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Articol unic – Domnul Ioan Ilaşcu se numeşte în funcţia de membru al Consiliului de 
administraţie al S.C. ”Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui. 

                 Vaslui, 31 ianuarie 2008  
P R E Ş E D I N T E, 

                                                                  Corneliu Bichineţ 
                                     Contrasemnează: 
                                      Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                        Gheorghe Stoica 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
P R E Ş E D I N T E  

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de administraţie al S.C. ”Lucrări 
Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui 
 
 S.C. ”Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui, prin adresa nr.35 din 8 ianuarie 2008, solicită ca, în 
conformitate cu prevederile art.10 si art.13 din Statutul societăţii aprobat prin Hotărârea nr.14/1998 cu 
modificările şi completările ulterioare, să fie completat Consiliul de administraţie cu încă un membru. 

Consiliul de administraţie al acestei societăţi este format din 3 membri aleşi pe o perioadă de 4 ani 
cu posibilitatea de a fi realeşi pe noi perioade de câte 4 ani, putând avea şi calitate de acţionari. Pentru 
perioada în care Consiliul judeţean Vaslui este acţionar unic membri în Consiliul de administraţie sunt 
numiţi prin hotărârea consiliului judeţean. 

În urma demisiei domnului Timofte Nicolae, începând cu data de 1 ianuarie 2008, în Consiliul de 
administraţie al S.C. ”Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui a rămas un loc vacant. Pe această funcţie se 
propune a fi numit domnul Ioan Ilaşcu, referent în cadrul Serviciului administrativ, protecţia muncii şi 
apărare împotriva incendiilor, Consiliul judeţean Vaslui. 
 Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun să adoptaţi proiectul de hotărâre privind numirea 
unui membru în Consiliul de administraţie al S.C. ”Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui în forma în 
care v-a fost prezentat. 

PREŞEDINTE, 
Corneliu Bichineţ 

 


