
 

 
CONSILIUL  JUDEȚEAN  DOLJ                                                                                         

 

HOTĂRÂRE 

privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc - Turism S.A. 

pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor situațiile 

financiare pe anul 2021 si descărcarea de gestiune a administratorilor  

 

 Consiliul Județean Dolj întrunit în ședință ordinară, 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 246/07.04.2022 al S.C. Parc – Turism 

S.A., raportul de specialitate comun al Direcției Economice și al Direcției Imagine și 

Coordonare Instituții Subordonate nr. 9187/08.04.2022, raportul Serviciului Juridic 

nr. 9351/11.04.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

 în baza art. 111 alin. (1), alin. (2) lit. a), d) și art. 125 alin. (1) din Legea nr. 

31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 3 pct. 2 lit. h), art. 55 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare,  

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

alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se mandatează împuterniciții Județului Dolj pentru a aproba în 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Parc – Turism S.A. următoarele: 

 1. Situațiile financiare ale S.C. Parc – Turism S.A. pe anul 2021, conform 

anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2021, pe baza 

rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație al S.C. Parc – Turism S.A., 

auditorul statutar și Comitetul de Nominalizare și Remunerare, conform anexelor nr. 

2, 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Dolj, 

împuterniciții Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica S.C. Parc – Turism S.A. și 

împuterniciților Județului Dolj la societate. 

 

Nr. 124     Adoptată la data de 19.04.2022 

 

PREȘEDINTE,             CONTRASEMNEAZĂ 

     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

 

DORIN COSMIN VASILE             CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 

  



Anexa nr. 1  la Hotărârea nr. 124/2022











































































Anexa nr. 2  la Hotărârea nr. 124/2022



















Anexa nr. 3  la Hotărârea nr. 124/2022









Anexa nr. 4  la Hotărârea nr. 124/2022








