
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 96/2020 

cu privire la aprobarea Raportului final al Comisiei de selecție a reprezentantului 

Județului Covasna în Consiliul de Administrație al S.C. Drumuri și Poduri Covasna 

S.A., precum și cu privire la mandatarea reprezentanților județului Covasna în 

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. pentru 

numirea membrului în Consiliul de Administrație, propus în urma procedurii de 

selecție 

 

 

Consiliul Județean Covasna, 

întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 18 iunie 2020, 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna cu 

privire la aprobarea Raportului final al Comisiei de selecție a reprezentantului Județului 

Covasna în Consiliul de Administrație al S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A., precum 

și cu privire la mandatarea reprezentanților județului Covasna în Adunarea Generală a 

Acționarilor a S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. pentru numirea membrului în 

Consiliul de Administrație, propus în urma procedurii de selecție, 

având în vedere raportul Direcției juridice și dezvoltarea teritoriului, precum și 

avizele comisiilor de specialitate, întocmite în acest sens, 

ținând cont de: 

- art. 3 pct. 2 lit. b), art. 28, art. 29 alin. (1), (3), (9) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 44 alin. (9) lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice; 

- art. 173 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 94 alin. (21) lit. b) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în 

mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările 

ulterioare; 

ținând cont de: 

- Actul Constitutiv al S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A. - aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 15/1998 privind înfiinţarea S.C. Drumuri şi 

Poduri Covasna S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri 

Covasna, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 59/2020 privind aprobarea 

declanșării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante de membru în 

Consiliul de administrație al Societății Drumuri și Poduri Covasna SA; 



- Raportul final al Comisiei de selecție a reprezentantului Județului Covasna în 

Consiliul de Administrație al SC Drumuri și Poduri Covasna SA, înregistrat sub nr. 

6269/29.05.2020 la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna; 

în baza art. 173 alin. (1) lit. f) și în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă Raportul final al Comisiei de selecție a reprezentantului Județului 

Covasna în Consiliul de Administrație al S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A., 

înregistrat sub nr. 6269/29.05.2020 la Registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se mandatează reprezentanții județului Covasna în Adunarea Generală a 

Acționarilor a Societății Drumuri și Poduri Covasna S.A., domnul Bálint Arnold și 

domnul Máthé László să numească ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. 

Drumuri şi Poduri Covasna S.A. pe domnul Barcsa Árpád, consilier juridic din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna propus în urma procedurii 

de selecție, pe o perioadă de 4 ani. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoanele 

prevăzute la art. 2 şi Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Drumuri şi Poduri Covasna 

S.A. 

 

Sfântu Gheorghe, la 18 iunie 2020. 

 

Președinte, 

TAMÁS Sándor 

 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar general al judeţului Covasna 

 

 

 

 

 
 


