
Adunarea General  a Ac ionarilor de la SC Drumuri i Poduri SA

Ast zi a avut loc Adunarea General  a Ac ionarilor de la SC Drumuri i Poduri
SA.

Ordinea de zi a cuprins  urm toarele puncte:

1. Raport al Consiliului de administra ie privind activitatea, bilan ul contabil,
contul de profit pierdere, situa ia modific rilor capitalului propriu, situa ia
fluxurilor de trezorerie i notele explicative în exerci iul financiar 2008.

2. Bilan ul contabil, contul de profit i pierdere, situa ia activelor de imobilizare
i a amortiz rii acestora i notele explicative în exerci iul financiar 2008.

3. Situa ia modific rii capitalului propriu în exerci iul financiar 2008.
4. Fluxurile de trezorerie în exerci iul financiar 2008.
5. Raportul auditorului financiar asupra situa iilor financiare anuale pentru

exerci iul financiar al anului 2008.
6. Expunere de motive la proiectul bugetului de venituri i cheltuieli pe anul

2009.
7. Bugetul de venituri i cheltuieli pe anul 2009.
8. Proiect de hot râre privind aprobarea situa iilor anuale, repartizarea profitului

net pe anul 2008, aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2009.
9. Diverse.

Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  a luat cuvântul în fa a Adun rii
Generale a Ac ionarilor, din care face parte:

„Voi face toate demersurile de privatizare a societ ii, pentru c  dvs. trebuie
 ave i libertatea s  participa i la toate licita iile din Maramure , din ar , cu

sprijinul nostru. Fac un apel c tre to i colegii, s  gândim forma de privatizare,
pentru c  e o solu ie s  intr m la lucr ri mari. Urmeaz  o licita ie în valoare de 30
de milioane de euro pentru reabilitarea drumului Baia Sprie – Bârsana, iar din
discu iile purtate cu directorul Victor Marina, am în eles c  SC  Drumuri i Poduri
SA nu poate participa la o asemenea licita ie, dar cine o va câ tiga, ar trebui s
includ  societatea noastr  în toat  lucrarea. Nu este un interes al pre edintelui
privatizarea, nu am nicio firm  care s  câ tige.

Altfel, de la Consiliul Jude ean Maramure , acest  societate nu va mai primi
niciun ban f  licita ie. Împreun  trebuie s  g sim solu ii, pentru c  este o societate
bun , cu un istoric bogat, cu lucr ri multe, dar din bugetul consiliului jude ean nu
mai merg bani decât pe licita ii. ”

Mirela Bodea
Purt tor de cuvânt


