
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Parc-Turism 

S.A. pe anul 2022 și acordarea unui mandat special împuterniciților 

județului Dolj la SC Parc-Turism S.A., pentru a aproba în Adunarea 

Generală Ordinară a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe 

anul 2022 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în şedinţa ordinară, 

având în vedere Referatul de aprobare nr. 155/02.03.2022 al S.C. Parc-Turism 

S.A., Referatul de aprobare nr. 5493/09.03.2022 al Direcției Economice și Raportul 

de specialitate al DJALS -Serviciul Juridic, Administrație Locală nr. 

6885/17.03.2022 precum și avizul comisiilor de specialitate: 

-ținând cont de adresa nr. 5344/02.03.2022 a S.Parc-Turism S.A., 

-în baza art. 111 alin. (2) lit. e)  și  art. 125 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, 

republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin. (1) lit. c) din O.G. 

nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și 

completările ulterioare, a anexelor  nr. 1- 4 din Ordinul Ministrului Finanțelor 

Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri 

şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a 

acestuia,  

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d),  art. 182 și art. 196 alin. (1) 

lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SC Parc-Turism S.A. pe 

anul 2022, conform anexei nr. 1. 

Art. 2 Se mandatează împuterniciții Județului Dolj pentru a aproba în 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la SC Parc – Turism SA, următoarele 

documente: 



- Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pe baza Notei de fundamentare a 

acestuia. 

 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi 

cheltuieli conform anexei nr. 2; 

 - Gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr. 3; 

 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare, conform anexei nr. 4; 

 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante, conform 

anexei nr. 5; 

Art.3 Împuterniciții Județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 

la SC Parc-Turism S.A.  vor depune la Consiliul Județean Dolj, în termen de cel mult 

două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței AGA, copii conforme cu 

originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor - verbale ale ședinței. 

Art.4 Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, SC Parc-Turism  

S.A. și împuterniciții Județului Dolj la această societate vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotarâri. 

Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica SC Parc-Turism S.A. și împuterniciților 

Județului Dolj la această societate. 
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         PREȘEDINTE                                           CONTRASEMNEAZĂ 

                                                SECRETAR  GENERAL AL JUDEȚULUI   

     

 DORIN - COSMIN VASILE                     CRISTIAN - MARIAN ȘOVAILĂ   
             

       

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 33 voturi “PENTRU” 
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Anexa nr. 3  la Hotărârea nr. 71/2022



Anexa nr. 4  la Hotărârea nr. 71/2022
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