
  

 Prezentare generală 

 Prin Hotărârea nr. 63/26.03.2010, Consiliul Judeţean Dâmboviţa a aprobat înfiinţarea SC. 
CARPATMONTANA SERV SA., societate comercială de interes judeţean, cu un capital social 
iniţial de 90.000 lei subscris şi vărsat integral de către cei doi acţionari ai acesteia: judeţul 
Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa – 99,5% şi SC. Lucrări drumuri şi poduri SA. - 
0,5%. Societatea astfel înfiinţată avea să preia începând cu data înregistrării sale la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, activul şi pasivul unor instituţii 
subordonate Consiliului Judeţean Dâmboviţa, care urmau să se desfiinţeze. Totodată, prin 
hotărârea menţionată s-a stabilit ca SC. CARPATMONTANA SERV SA. să preia un număr 
semnificativ de salariaţi de la instituţiile subordonate ale Consiliului Judeţean Dâmboviţa. 

 În prezent, structura acţionariatului se prezintă astfel: 

Nr. crt. Denumire acţionar Număr acţiuni % deţine din capital social 
1. Judeţul Dâmboviţa prin Consiliul 

Judeţean Dâmboviţa 
31.724 99,972 

2. S.C. Lucrări drumuri si poduri S.A. 9 0,028 
 Total 31.733 100 
 

 SC. CARPATMONTANA SERV SA.  a dobândit personalitate juridică în anul 2010 şi 
încă de la înfiinţare, obiectul principal de activitate este în domeniul turismului: „Hoteluri şi alte 
facilităţi de cazare similare”, însă prin prisma obiectelor secundare de activitate, societatea 
prestează servicii şi în alte domenii.  În acest sens, în cadrul societăţii, au fost create mai multe 
structuri interne operative care să asigure îndeplinirea obiectelor sale de activitate (turism, 
transporturi, IT, comerţ, curăţenie, lucrări, etc.), dar şi structuri –suport pentru întreaga entitate 
(contabilitate, securitate şi sănătate în muncă, juridic şi reusrse umane, ş.a.) 

 Organele de conducere ale societăţii:  

Adunarea Generală a Acţionarilor 

-reprezentanţii desemnaţi în adunarea generală a acţionarilor, de acţionarul majoritar sunt:  dna. 
Lupoiu Corina - Elena, dl. Badea Ion şi dl. Iancu Avram 

-S.C. Lucrări drumuri şi poduri S.A. este reprezentată de dl. Badea Ion 

Consiliul de Administraţie 

Componenţa actuală a Consiliului de Administraţie al SC. CARPATMONTANA SERV SA.: 

-Nicolae Ion – preşedinte ; 



-Vlăducă Oana –Silvia – membru neexecutiv ; 

-Lăscaie Cătălin - Ionuţ – membru neexecutiv ; 

-Tufan Cornel –membru neexecutiv; 

-Culcer Gheorghe - membru neexecutiv. 

 

 În cadrul Consiliului de Administraţie au fost create 2 comitete consultative: comitetul de 
nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit 

Directori 

Conducerea operativă a SC. CARPATMONTANA SERV SA. este asigurată de directorul 
general numit de Consiliul de administraţie şi selectat conform OUG. nr.109/2011. 

-Mihai Petrică – director general . 


