
 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru  

Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să aprobe în Adunarea Generală 

Ordinară a Acționarilor modificarea organigramei și a statului de funcții  

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 686/17.03.2022 al Societății 

pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., raportul de specialitate al 

Serviciului Organizare Resurse Umane nr. 7331/22.03.2022, raportul Serviciului 

Juridic, Administrație Locală nr. 7601/24.03.2022, precum și avizul comisiilor de 

specialitate, 

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

31/1990 privind Societățile comerciale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 3 pct.2 lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului 

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

modificările și completările ulterioare, 

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

alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 – Se mandatează împuterniciții Județului Dolj pentru a vota în 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea pentru Lucrări de 

Drumuri și Poduri Dolj S.A. următoarele: 

 

- aprobarea modificării organigramei Societății pentru Lucrări de Drumuri 

și Poduri Dolj S.A. începând cu luna aprilie 2022, conform anexei nr. 1 la 

prezenta hotărâre; 

 

 

  

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ 



  

- aprobarea modificării statului de funcții al Societății pentru Lucrări de 

Drumuri și Poduri Dolj S.A. începând cu luna aprilie 2022, conform 

anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, 

împuterniciții Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri 

Dolj S.A. și Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

   Nr._______                  Adoptata la data de _______/2022 

 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE                           CONTRASEMNEAZĂ 

           SECRETARGENERALAL JUDEȚULUI 

 

Dorin Cosmin Vasile    Cristian Marian Șovăilă  
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CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ         PREȘEDINTE 

S.P.L.D.P. DOLJ S.A.     DORIN COSMIN VASILE 

 

Nr. 686 / 17.03.2022 

      

 

 

 

       

REFERAT DE APROBARE 

 

privind mandatarea împuternicitilor Județului Dolj la Societatea Pentru 

Lucrări de Drumuri si Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală 

a Acționarilor Organigrama și Statul de funcții  

 

 

Societatea Pentru Lucrări de Drumuri si Poduri Dolj S.A.,  cu adresa nr. 

685 /17.03.2022 înregistrată la C.J.Dolj sub nr. 7104/21.03.2022 a transmis spre 

aprobare urmatoarele : 

a) Modificarea organigramei Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri 

Dolj SA, începând cu luna aprilie 2022 (Anexa 1)  

b) Modificarea statului de funcții al Societății Pentru Lucrări de Drumuri și 

Poduri Dolj S.A., începănd cu luna aprilie 2022 (Anexa 2). 

 

Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. este persoană 

juridică română, fiind înființată inițial ca regie autonomă, în baza Legii15/1990 prin 

Decizia prefectului nr. 55/01.02.1991, transformată ulterior în regie autonomă de 

interes județean prin Decizia 109/30.09.1994 a Delegației Permanente a C.J. Dolj și 

apoi în baza O.U.G. 30/1997 și a Hotărârii Consiliului Județean Dolj 23/1998 în 

societate comercială organizată potrivit Legii 31/1990 republicată cu modificările la 

zi. 

Societatea este înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. 

J16/163/1991 și funcționează ca societate pe acțiuni, fiind persoană juridică de drept 

privat cu scop patrimonial. 

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării sale în 

Oficiul Județean al Registrului Comerțului Dolj, respectiv anul 1991. 

S.P.L.D.P. DOLJ S.A. este societate mijlocie. 

 

Capitalul social al Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj SA la 

data de 31.12.2021 este în sumă de 21.084.397,50 lei și este împărțit în 8.433.759 

acțiuni nominative, indivizibile, cu valoarea de 2,5 lei fiecare și este în întregime 

subscris și vărsat de către cei doi acționari, astfel : 

(a) Județul Dolj, persoană juridică de drept public fără scop patrimonial cu 

reședința în municipiul Craiova, str. Unirii, nr. 19 prin Consiliul Județean Dolj, 
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21.084.377,50 lei, reprezentând un număr de 8.433.751 acțiuni, numerotate de la 

numărul 1 la numărul 710.992 și de la numărul 711.001 la numărul 8.433.759 

reprezentând 99,999905 %  din capitalul social total; 

(b) S.C. PARC INDUSTRIAL S.A., cu sediul în comuna Ghercesti, str. 

Aviatorilor, nr.10, J16/1510/2004, CIF : RO16689999, 20 lei reprezentând un număr 

de 8 acțiuni, numerotate de la nr. 710.993 la nr. 711.000 reprezentând 0,000095 % 

din capitalul social. 

În cursul anului 2022, S.P.L.D.P. DOLJ S.A. a avut la bază o structură formată 

din 3 nivele:  

 - Adunarea Generală a Acționarilor; 

 - Consiliul de Administrație; 

 - Conducerea delegată (director general, director general adjunct) 

Acționarii au fost reprezentați în AGA astfel: 

1) Județul Dolj, persoană juridică de drept public, cu reședința în municipiul 

Craiova, str. Unirii nr.19. 

2) S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A., persoană juridică de drept 

privat cu sediul social în com Ghercesti, str. Aviatorilor nr.10, jud. Dolj. 

 

Modificarea Organigramei existente și a Statului de funcții se impune ca 

urmare a necesității desfășurării activității specifice societății în condiții optime, 

precum și a cererilor de contractare a unor lucrări la diverși terți, acest lucru 

impunând, pentru operativitate și eficientizare, o reorganizare a loturilor societății cu 

menținerea aceluiași număr de posturi existente. 

Organigrama menține în mare parte structura precedentei organigrame cu 

următoarele modificări : 
 

Biroul Exploatare Utilaj Transport se va numi Birou Exploatare Utilaj 

Transport, Metrologie. 

Lotul Cernele se va numi Lot Raznic iar Stația de Asfalt Cernele se trece la 

Lotul Craiova care se va numi Lot Craiova -Stație Asfalt Cernele. 

Biroul EMCATR-AVTR se va transforma în Serviciul EMCATR-AVTR, 

AVIZE UZD. 

- postul de șef birou ocupat se transformă în șef serviciu, ocupat. 

Serviciul Întreținere Drumuri și Poduri, Siguranța Circulației, 

Metrologie, Avize UZD se va transforma în Birou Întreținere Drumuri și 

Poduri,Siguranța Circulației. 

- postul de șef serviciu ocupat se transformă în șef birou, ocupat. 

- un post de subinginer producție ocupat din cadrul Biroului Întreținere 

Drumuri și Poduri, Siguranța Circulației se mută la Biroul Exploatare 

Utilaj Transport, Metrologie și se transformă în post de subinginer, 

ocupat. 

- două  posturi de inginer ocupate se mută în cadrul Serviciul EMCATR-

AVTR, AVIZE UZD, ocupate. 
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Compartimentul Prevenire și Protecție (S.S.M., Mediu, P.S.I.) 

Management integrat se va numi Compartiment Prevenire și Protecție (S.S.M., 

P.S.I.) Management integrat. 

Serviciul Administrativ, Arhivă, Pază se transformă în Birou 

Administrativ, Arhivă, Mediu, Pază. 

- postul de șef serviciu ocupat se transformă în șef birou, ocupat. 

 

În cadrul Biroului Exploatare Utilaj Transport, Metrologie un post de 

inginer vacant se transformă în post de șofer, vacant, în cadrul Serviciului 

EMCATR-AVTR, AVIZE UZD și un post de tehnician vacant se mută la lot 

Craiova și se transformă în post de muncitor necalificat, vacant. 

 

În cadrul Biroului Administrativ, Arhivă, Mediu, Pază postul de secretară 

vacant  se mută la Lot Raznic și se transformă în post de muncitor necalificat vacant 

și cinci posturi de paznic vacante se mută astfel: trei posturi la Lot Craiova unde se 

transformă în două posturi de asfaltator vacante și un post de mecanic utilaj, ocupat, 

iar două posturi trec la Lot Raznic unde se transformă în două posturi de muncitor 

necalificat, ocupate. Se înființează un post de inginer silvic, vacant, prin 

transformarea unui post de asfaltator vacant mutat din cadrul Lotului Valea 

Stanciului.  

În cadrul Compartimentului Marketing, contractare, achiziții, postul de 

expert achiziții vacant se transferă la Lot Băilești și se transformă în post de muncitor 

necalificat, vacant. 

 

Atelierul Utilaj Transporturi va avea o structura de personal de 14 posturi 

din care unul de conducere - sef  atelier și 13 posturi de execuție 

- un post de lăcătuș mecanic ocupat se transformă în post de mecanic ocupat. 

 

Lotul Craiova și Stație Asfalt Cernele va avea o structură de  personal de 41 

posturi, un post de conducere - sef lot și 40 posturi de execuție. 

În cadrul Lotului Craiova va functiona și Stația de Asfalt Cernele. Din cadrul 

fostului Lot Cernele se vor transfera la Lot Craiova și Stație Asfalt Cernele un post 

de electrician, un post sef stație, un post mecanic utilaj, un post de lucrător drumuri, 

un post de muncitor necalificat, ocupate iar un post de tractorist vacant din cadrul 

fostului Lot Cernele se mută în cadrul Lotului Craiova - Stație Asfalt Cernele și se 

transformă în post de primitor distribuitor, vacant. 

Tot în cadrul Lotului Craiova se mai fac următoarele modificări: 

- un post de lăcătuș mecanic ocupat se transformă în post de mecanic utilaj 

ocupat. 

- un post de lucrător drumuri vacant se transformă în muncitor necalificat 

ocupat. 

- două posturi lucrător drumuri vacante se transformă în două posturi de 

asfaltator vacante. 
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Lotul Băilești va avea o structură de personal de 23 posturi, un post de 

conducere - sef lot si 22 posturi de executie . 

La Lotul Băilești au intervenit următoarele modificări: 

- două posturi de lucrător drumuri ocupate se transformă în două posturi de 

muncitor necalificat în cadrul lotului, din care unul este ocupat și unul este 

vacant. 

- un post de expert achiziții vacant din cadrul Direcției se mută la Lot Băilești și 

se transformă în post de muncitor necalificat vacant. 

 

Lotul Valea Stanciului va avea o structura de personal de 23 posturi, un post 

de conducere - sef de lot și 22 posturi de execuție. 

La Lotul Valea Stanciului  au intervenit următoarele modificări: 

- două posturi de lucrător drumuri ocupate se transformă în două posturi de 

muncitor necalificat ocupate în cadrul lotului. 

- un post de asfaltator vacant se mută la Direcție în cadrul Biroului 

Administrativ Arhivă, Mediu, Pază și se transformă în post de inginer silvic 

vacant. 

 

Lotul Plenița va avea o structura de personal de 22 posturi, un post de 

conducere - sef lot și 21 posturi de executie. 

La Lotul Plenița  au intervenit următoarele modificări: 

- un post de lucrător drumuri ocupat se transformă în post de tractorist, ocupat, 

în cadrul lotului 

- două posturi de lucrător drumuri ocupate se transformă în două posturi de 

muncitor necalificat, ocupate, în cadrul lotului 

- un post șofer ocupat se transformă în post de mecanic utilaj, ocupat, în cadrul 

lotului 

 

Lotul Raznic va avea o structură de personal de 28 de posturi, un post de 

conducere Șef lot, si 27 posturi de executie . 

La Lotul Raznic au intervenit următoarele modificări: 

- un post de șofer ocupat se mută la Lot Craiova, ocupat 

- două posturi pază vacante de la Direcție se mută la Lot Raznic și se transformă 

în două posturi de muncitor necalificat,ocupate 

- două posturi de lucrător drumuri ocupate se transformă în două posturi de 

muncitor necalificat, ocupate, în cadrul lotului. 

- un post de secretară vacant de la Direcție se mută la lot Raznic și se transformă 

în muncitor necalificat vacant. 

- un post de tractorist vacant se transformă în post de primitor distribuitor și se 

mută la Lot Craiova - Stație de Asfalt Cernele, vacant. 

 

Mutarea sau transformarea posturilor mai sus enumerate se va face cu 

respectarea prevederilor art.41 alin.(1) și alin.(3) din Legea 53/2003 – Codul Muncii, 
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republicată, cu modificările și completările ulterioare. Respective numai cu acordul 

parților . 

Această organigramă permite ca societatea să funcționeze eficient asigurând o 

circulație dinamică a informațiilor și deciziilor între administrație și compartimentele 

funcționale ale societății, în concordanță cu standardele de calitate cerute de SR EN 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si OHSAS 18001/2008. 

Prin prezenta propunere de organigramă și stat de funcții aferent, vă solicităm a 

aproba un numar de 186 posturi de execuție și conducere executivă, la care se adaugă 

aparatul de administrație, conducere și control, compus din 5 administratori, 3 

cenzori și 2 directori. 
 

Având în vedere cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare proiectul 

de hotărâre anexat privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea 

Pentru Lucrări de Drumuri si Poduri Dolj S.A., desemnați prin HCJD 

232/15.12.2020 înregistrată la S.P.L.D.P. DOLJ S.A. sub nr. 2708/21.12.2020 și 

HCJD 23/31.01.2022 înregistrată la S.P.L.D.P. DOLJ S.A. sub nr. 246/02.02.2022, 

pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor următoarele: 

 

a) Modificarea organigramei Societății Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri 

Dolj SA (Anexa 1); 

b) Modificarea statului de functii al Societatii Pentru Lucrari de Drumuri si 

Poduri Dolj SA (Anexa 2). 

 

 

Director General      Director General Adjunct    

Ing. Golumbeanu Alin         ec. Rada Marcela     

 

 

 

 

         Întocmit 

 

Gradinaru Corneliu  

       

 

  Mocioacă Marieta 

         

 

             Ghiță Vasile 



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

ADMINISTRATOR PUBLIC 

Serviciul Organizare Resurse Umane 

Nr. 7331 din 22.03.2022 

                                                                           

            

                      

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la 

mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru  Lucrări de 

Drumuri și Poduri Dolj S.A. să aprobe în Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor modificarea organigramei și a statului de funcții  

 

 

Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. este o societate 

comercială, pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, care funcționează sub autoritatea 

Consiliului Județean Dolj. 

Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. funcționează potrivit 

Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

având scopul de a asigura realizarea de construcții de drumuri și poduri, dar și 

comercializarea de bunuri și prestarea de servicii. 

Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., solicită mandatarea 

împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri 

Dolj S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor modificarea 

organigramei și a statului de funcții. 

 În urma analizei referatului de aprobare nr. 686/2022 privind mandatarea 

împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri 

Dolj S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor modificarea 

organigramei și a statului de funcții, s-au constatat următoarele: 

 Pentru buna organizare și funcționare a instituției, ținând cont de activitatea 

specifică, dar și de cererile de contractare a unor lucrări, se impune modificarea 

organigramei și a statului de funcții pentru Societatea pentru Lucrări de Drumuri și 

Poduri Dolj S.A., fără a afecta numărul total de posturi, astfel: 

 I. Biroul Exploatare Utilaj Transport, își schimbă denumirea în Birou 

Exploatare Utilaj Transport, Metrologie, intervenind următoarele modificări în 

structura de personal: 

 - 1 post vacant de inginer, studii superioare, se mută în cadrul Biroului 

MCTR-AVTR și se transformă în post de șofer, studii medii; 

 - 1 post vacant de tehnician, studii medii se mută la Lotul Craiova și se 

transformă în muncitor necalificat, studii generale; 



 II. Biroul MCTR-AVTR se transformă în Serviciu MCTR-AVTR, Avize 

UZD intervenind următoarele modificări în structura de personal: 

- 1 post ocupat de șef birou, studii superioare, se transformă în post de șef 

serviciu, studii superioare; 

III. Serviciul Întreținere Drumuri și Poduri, Siguranța Circulației, Metrologie, 

Avize U.Z.D. se transformă în Birou Întreținere Drumuri și Poduri, Siguranța 

Circulației, intervenind următoarele modificări în structura de personal: 

- 1 post ocupat șef serviciu, studii superioare, se transformă în post de șef birou, 

studii superioare; 

- 2 posturi ocupate de inginer, studii superioare se mută în cadrul Serviciului 

MCTR-AVTR, Avize UZD; 

- 1 post ocupat de subinginer, studii superioare, se mută în cadrul Biroului 

Exploatare Utilaj Transport, Metrologie. 

IV. Compartimentul Prevenire și Protecție (S.S.M., Mediu, P.S.I), 

Management Integrat, își schimbă denumirea în Compartiment Prevenire și 

Protecție (S.S.M., P.S.I), Management Integrat, fără modificări ale structurii de 

personal. 

V. Serviciul Administrativ, Arhivă, Pază se transfărmă în Birou 

Administrativ, Arhivă, Mediu, Pază, intervenind următoarele modificări în structura 

de personal: 

- 1 post ocupat șef serviciu, studii superioare, se transformă în post de șef birou, 

studii superioare; 

- 1 post vacant de secretară, studii medii, se transformă în muncitor necalificat, 

studii generale și se mută la Lotul Cernele; 

- 1 post vacant de agent pază studii generale, se transformă în post de mecanic 

utilaj, studii medii și se mută la Lotul Craiova; 

- 2 posturi vacante de agent pază, studii generale, se transformă în asfalator, 

studii generale și se mută la Lotul Craiova; 

- 2 posturi vacante de agent pază, studii generale, se transformă în muncitor 

necalificat, studii generale și se mută la Lotul Cernele. 

 VI. În cadrul Atelierului Utilaj Transport intervine urmatoarea modificare a 

structurii de personal: 

- 1 post ocupat de lăcătuș mecanic, studii medii, se transformă în mecanic, studii 

medii. 

VII.În Cadrul Compartimentului Marketing, Contractare, Achiziții, intervine 

următoarea modificare a structurii de personal: 

- 1 post vacant de expert achiziții, studii superioare se transformă în muncitor 

necalificat, studii generale și se mută în cadrul Lotului Băilești. 

VIII. Stația de Asfalt Cernele din cadrul Lotului Cernele, este preluată de Lotul 

Craiova, care se va numi Lotul Craiova-Stația de Asfalt Cernele. Drept urmare, în 



cadrul Lotului Craiova-Stația de Asfalt Cernele intervin următoarele modificări în 

structura de personal: 

- 1 post ocupat de lăcătuș mecanic, studii medii se transformă în post de mecanic 

utilaj, studii medii;  

- 1 post vacant de lucrător drumuri, studii medii, se transformă în post de 

muncitor necalificat, studii generale; 

- 2 posturi vacante de lucrător drumuri, studii medii, se transformă în asfaltator, 

studii generale; 

De asemenea, în urma preluării Stației de Asfalt Cernele, următoarele posturi 

se mută din cadrul Lotului Cernele, în cadrul Lotului Craiova: 

- 1 post de șef stație asfalt, studii superioare;  

- 1 post de electrician, studii medii; 

- 1 post de mecanic utilaj, studii medii; 

- 1 post de lucrător drumuri, studii medii; 

- 1 post de muncitor necalificat, studii generale; 

IX. Lotul Cernele se reorganizează în Lot Raznic, care va prelua posturile  

din cadrul Lotului Cernele, cu următoarele modificări ale structurii de personal: 

- 2 posturi ocupate de lucrător drumuri, studii medii, se transformă în muncitor 

necalificat, studii generale. 

- 1 post vacant de tractorist, studii medii, care se transformă în primitor-

distribuitor, studii medii și se mută la Lotul Craiova; 

- 1 post ocupat de șofer, studii medii, se mută la Lotul Craiova. 

X. În cadrul Lotului Băilești, intervin următoarele modificări ale structurii de  

personal: 

- 2 posturi ocupate de lucrător drumuri, studii medii, se transformă în muncitor  

necalificat, studii generale. 

XI. În cadrul Lotului Valea Stanciului, intervin următoarele modificări ale  

structurii de personal: 

- 2 posturi ocupate de lucrător drumuri, studii medii, se transformă în muncitor 

necalificat, studii generale; 

- 1 post vacant de asfaltator, se transformă în inginer silvic, studii superioare și 

se mută la Birou Administrativ, Arhivă, Mediu, Pază; 

XII. În cadrul Lotului Plenița, intervin următoarele modificări ale structurii de  

personal: 

- 1 post ocupat de lucrător drumuri, studii medii, se transformă în tractorist, 

studii medii; 

- 2 posturi ocupate de lucrător drumuri, studii medii, se transformă în muncitor 

necalificat, studii generale; 

- 1 post ocupat de șofer se transformă în mecanic utilaj, studii medii. 

 



 Mutarea sau transformarea posturilor ocupate mai sus enumerate se va face 

cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (1) și (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul 

Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv numai cu 

acordul părților. 

 Organigrama propusă spre aprobare de către Societatea pentru Lucrări de 

Drumuri și Poduri Dolj S.A., respectă atât structura organizatorică mai sus prezentată 

cât și structura funcțională a fiecărui lot sau departament. 

 Organigrama și statul de funcții supuse aprobării Adunării Generale Ordinare 

a Acționarilor au fost avizate în ședința Consiliului de Administrație. 

Având în vedere aspectele anterior expuse, propunem spre aprobare 

mandatarea împuterniciților Județului Dolj pentru a vota în Adunarea Generală 

Ordinară a Acționarilor la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. 

aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții în forma propusă de către 

Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

    ADMINISTRATOR PUBLIC,                               Șef Serviciu 

                                                                                    Organizare Resurse Umane 

                 Cosmin DURLE                                                   

                                                                                             Anda NICOLAE 

 

                                                                                                      

                                                                                                    Întocmit, 

 

                                                                                         Elena BUDURU 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală       

Nr. 7601 /24.03.2022                            

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la 

Societatea Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să aprobe în Adunarea Generală 

Ordinară a Acționarilor modificarea organigramei și a statului de funcții 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în 

calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților 

județului Dolj la Societatea pentru  Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să aprobe în 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor modificarea organigramei și a statului de 

funcții, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: mandatarea împuterniciților județului Dolj la 

Societatea pentru  Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să aprobe în Adunarea 

Generală Ordinară a Acționarilor modificarea organigramei și a statului de funcții. 

 

 2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  

în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

 

- art. 111 alin. (1), alin. (2) lit. e) și art. 125 alin. (1) din Legea 31/1990 privind 

Societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-  art. 3 pct.2 lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- 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. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

     Avizat         

ȘEF SERVICIU JURIDIC           

                    Daiana Stoica         

                                                                                                                   Întocmit 

                                                                                                        CONSILIER JURIDIC 

                                                    Bărăgan Simona                                                                                                  
 



Anexa nr. 1  la Hotărârea nr. 



Anexa nr. 2  la Hotărârea nr. 


























