
 

 

 

 
 

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

 

HOTĂRÂRE 

privind mandatarea împuternicitilor Județului Dolj la Societatea Pentru 

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

Generală a Acționarilor situațiile financiare pe anul 2021, Nota privind 

propunerea de repartizare a profitului aferent anului 2021 și fixarea 

dividendului, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 

financiar al anului 2021 

 

 

Consiliul Judeţean Dolj întrunit în şedința ordinară, 

având în vedere Referatul de aprobare nr. 1159/05.05.2022 al 

S.P.L.D.P.Dolj S.A., Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 

11699/10.05.2022, Raportul Serviciului Juridic, Administrație Locală cu nr. 

12272/16.05.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate,   

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

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

3 pct. (2) lit. h) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările următoare,  

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, 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 Art. 1 – Se mandatează împuterniciții Consilului Județean Dolj pentru a  

aproba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societății Pentru Lucrări de 

Drumuri și Poduri Dolj S.A. următoarele: 

1. Situațiile financiare ale Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. 

pentru anul 2021 pe baza Raportului Administratorilor privind activitatea 

desfășurată în anul 2021 (anexa 3), a Raportului Comisiei de Cenzori privind 

activitatea Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. în exercițiul 

financiar 2021 (anexa 4) și a Raportului Auditorului statutar S.C. CIEL AUDIT 

CONSULTING SRL (Anexa 5), conform Anexei nr. 1; 

2. Notă privind repartizarea profitului și fixarea dividendului la valoarea de de 

0,160067244 lei /acțiune, conform Anexei nr. 2; 



3. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 

2021, pe baza Raportului Administratorilor privind activitatea desfășurată în 

anul 2021 (anexa 3), a Raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea 

Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. în exercițiul financiar 

2021 (anexa 4), a Raportului Auditorului statutar S.C. CIEL AUDIT 

CONSULTING SRL (Anexa 5) și a Raportului Comitetului de Nominalizare și 

Remunerare (Anexa 6). 

 

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

împuterniciții Județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri 

Dolj S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 – Prezenta  hotărâre  se va comunica  Societății pentru Lucrări  de 

Drumuri și Poduri Dolj S.A. și persoanelor împuternicite să reprezinte interesele 

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

  

  

 

Nr. _____      Adoptată la data de _______ 2022 

 

 

 

 

        PREȘEDINTE,         CONTRASEMNEAZĂ 

                       SECRETAR GENERAL  

    AL 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. 1159 / 05.05.2022 

            

 

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 situațiile financiare pe anul 2021, Nota privind 

propunerea de repartizare a profitului aferent anului 2021 și fixarea 

dividendului, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 

financiar al anului 2021  

 

 

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

nr. 1158/05.05.2022 înregistrată la C.J.Dolj sub nr. ............../05.05.2022 a 

transmis spre aprobare urmatoarele : 

 

1. Bilanțul contabil, Contul de Profit și Pierdere, Datele Informative și 

Situația activelor imobilizate (Anexa 1), Nota privind repartizarea  

profitului și fixarea dividendului la valoarea de 0,160067244 lei /acțiune 

(Anexa nr. 2), pe baza Raportului Administratorilor (Anexa 3) privind 

activitatea desfășurată în anul 2021, a Raportului Comisiei de Cenzori  

(Anexa 4) pentru activitatea S.P.L.D.P. Dolj S.A. în exercițiul financiar 

2021 și a Raportului Auditorului statutar S.C. CIEL AUDIT 

CONSULTING SRL (Anexa 5). 

 

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar   

2021 pe baza Raportului Administratorilor (Anexa 3) privind activitatea 

desfășurată în anul 2021, a Raportului Comisiei de Cenzori  (Anexa 4) 

pentru activitatea S.P.L.D.P. Dolj S.A. în exercițiul financiar 2021, a 

Raportului Auditorului statutar S.C. CIEL AUDIT CONSULTING 

SRL (Anexa 5) și a Raportului Comitetului de Nominalizare și 

Remunerare (Anexa 6). 

 

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 
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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, 

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 99,9999 %  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 

0,0001 % din capitalul social. 

 

În cursul anului 2021, 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. 

 

Administrarea societății a fost asigurată,până la data de 14.07.2021 de un 

Consiliu de Administrație format din 4 membri: 

Adam Marian Cătălin – administrator președinte 

 Barbărasă Gheorghe – administrator membru 

Dujer Ionel Cristian - administrator membru 

Radu Florin Georgel - administrator membru. 

și începând cu data de 14.07.2021 de un Consiliu de Administrație format din 
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următorii membri: 

Adam Marian Cătălin – administrator președinte 

 Dujer Ionel Cristian - administrator membru 

Radu Florin Georgel - administrator membru. 

Mecu Marian Laurențiu - administrator membru. 

Novac Cătălin - administrator membru. 

 

Conducerea delegată a fost asigurată de: 

1. ing. Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin, director general 

2. ec. Rada Marcela, director general adjunct. 

 

Conducerea executivă fost asigurată de: 

1. ing. Pomacu Eleodor Gabriel, director tehnic 

 

În anul 2021, activitatea societății s-a desfășurat sub stricta supraveghere 

a unei Comisii de cenzori, formată din 3 membri: 

 - cenzor Hondor Gabriela – membru - expert contabil 

 - cenzor Ștefănescu Liana – membru 

 - cenzor Marcu Sergiu – membru 
  

A. Activitatea societății in anul 2021 

 

În anul 2021, administratorii împreună cu Directorul General, Directorul 

General Adjunct și salariații societății au întreprins în principal următoarele 

acțiuni importante: 

1. Organizarea și gestionarea activității interne pe principiul profitabilității și 

prudenței 

2. Organizarea activității de întreținere și administrare a drumurilor județene 

numai pe baza programelor transmise de C.J. Dolj, constând în 

principalele activități: 

- Asfaltarea a 18,35 km de drumuri 

- Plombarea a 180.699 mp drumuri 

- Aprovizionarea a 15.901 to. material pietros pentru întreținerea 

drumurilor pietruite 

- Montarea a 476 table indicatoare.  

- Reprofilări mecanice 99,302 km. 

- Marcaje rutiere 353,65 km echivalenți 

- Montat 143 borne kilometrice 

- Montat 45 limitatoare viteză 

- Montat parapet elastic  

- Montat parazăpezi 

- Activități de deszăpezire 
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 B. Rezultatele economico-financiare. 

 

La sfârșitul exercitiului financiar 2021 S.P.L.D.P. Dolj S.A. a înregistrat 

următoarele  rezultate economice:  

 

Venituri totale, d.c. 39081279 

- Venituri din exploatare 38958718 

- Venituri financiare 122561 

Cheltuieli totale, d.c. 35200347 

- Cheltuieli de exploatare 35200347 

- Cheltuieli financiare 0 

Rezultatul brut 3880932 

Impozit pe profit 457237 

Rezultat net 3423695 

 

Valoarea cifrei de afaceri nete la sfârșitul anului 2021 a fost de 

38.212.503 lei. Veniturile principale au fost reprezentate de veniturile obținute 

din lucrările de așternere covoare asfaltice, întreținere și reparații drumuri și 

poduri, siguranța circulației. Este de menționat faptul că societatea a depus 

eforturi în vederea obținerii de lucrări la terți, astfel că în anul 2021 societatea a 

realizat venituri prin lucrări executate acestora în sumă de 411.874 lei. 

 

Consiliul de Administrație propune ca profitul să fie repartizat astfel: 

 

Destinația Suma 

Profit contabil brut  4,150,925.49 

Impozit pe profit  457,237.00 

Profit net de repartizat pentru: 3,693,688.49 

- rezerva legala  207,546.27 

- profit reinvestit  786,205.11 

- participarea salariaților la profit  269,993.71 

-varsaminte din 

profit la buget 

local 

Consiliul Judetean Dolj 1,349,967.28 

-dividende 

cuvenite 

actionarilor  

SC Parc Industrial Craiova 

SA 
1.28 

-alte rezerve (surse proprii finanțare) 1,079,974.84 
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Dividendul aferent anului 2021 a fost calculat la valoarea de 0,160067244 

lei/acțiune, C.J. Dolj revenindu-i suma de 1.349.967,28 lei. 

Din Raportul de audit statutar întocmit de auditorul statutar S.C. Ciel 

Audit Consulting S.R.L. privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 

2021 la S.P.L.D.P. Dolj S.A. rezultă următoarele: 

- Situațiile financiare reflectă o imagine corectă și fidelă cu privire la 

poziția financiară a S.P.L.D.P. Dolj S.A. la data de 31.12.2021, precum și 

a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru anul financiar 

încheiat. 
 

Anexăm alăturat: 

 

1. Proiectul de Hotărare 

2. Bilanțul contabil, Contul de Profit și Pierdere, Datele Informative și 

Situația activelor imobilizate (Anexa 1), Nota privind repartizarea  

profitului și fixarea dividendului la valoarea de 0,160067244 lei/acțiune 

(Anexa nr. 2), Raportul Administratorilor (Anexa 3) privind activitatea 

desfășurată în anul 2021, Raportul Comisiei de Cenzori  (Anexa 4) pentru 

activitatea S.P.L.D.P. Dolj S.A. în exercițiul financiar 2021, Raportul 

Auditorului statutar S.C. CIEL AUDIT CONSULTING SRL (Anexa 5) și 

Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare (Anexa 6) 

 

Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre 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: 

 

1. Bilanțul contabil, Contul de Profit și Pierdere, Datele Informative și 

Situația activelor imobilizate (Anexa 1) ale Societății Pentru Lucrări de 

Drumuri și Poduri Dolj S.A. la data de 31.12.2021, Nota privind 

repartizarea profitului și fixarea dividendului la valoarea de 0,160067244 

lei/acțiune (Anexa 2) pe baza Raportului Administratorilor (Anexa 3) 

privind activitatea desfășurată în anul 2021, a Raportului Comisiei de 

Cenzori  (Anexa 4) pentru activitatea S.P.L.D.P. Dolj S.A. în exercițiul 

financiar 2021 și a Raportului Auditorului statutar S.C. CIEL AUDIT 

CONSULTING SRL (Anexa 5). 

 

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 

2021 pe baza Raportului Administratorilor (Anexa 3) privind activitatea 

desfășurată în anul 2021, a Raportului Comisiei de Cenzori  (Anexa 4) 

pentru activitatea S.P.L.D.P. Dolj S.A. în exercițiul financiar 2021, a 
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Raportului Auditorului statutar S.C. CIEL AUDIT CONSULTING SRL 

(Anexa 5) și a Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare 

(Anexa 6) 

 

 

 

Director General      Director General Adjunct    

Ing. Golumbeanu Alin         ec. Rada Marcela 

    

 

 

 

 

         Întocmit 

 

Gradinaru Corneliu 

     

   

  Mocioacă Marieta 

         

 

             Ghiță Vasile 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA ECONOMICĂ  

Nr. 11699/10.05.2022    

 

                        

REFERAT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor 

Judeţului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A.  

pentru a aproba în Adunarea Generală a Acţionarilor situaţiile financiare pe 

anul 2021, Nota privind propunerea de repartizare a profitului aferent anului 

2021 şi fixarea dividendului, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru 

exerciţiul financiar al anului 2021 

 

Societatea Pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A., persoană juridică 

înființată inițial ca regie autonomă, în baza Legii nr. 15/1990, 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 Consiliului Judeţean Dolj și în 

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

societate comercială organizată potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările la zi, a solicitat în temeiul art. 111 şi al art. 125 din Legea nr. 31/1990 

privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza art. 173 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, mandatarea împuterniciţilor 

Judeţului Dolj în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Pentru Lucrări de 

Drumuri şi Poduri Dolj S.A. pentru a dezbate şi aproba următoarele documente 

prevăzute de lege: 

- Situațiile financiare ale Societăţii Pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj 

S.A. pentru anul 2021, pe baza Raportului Administratorului privind activitatea 

desfășurată în anul 2021 (anexa nr. 3), a raportului Comisiei de Cenzori privind 

activitatea Societăţii Pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A. în exercițiul 

financiar 2021 (anexa nr. 4) și a Raportului Auditorului statutar S.C. Ciel Audit 

Consulting SRL (anexa nr. 5), conform anexei nr. 1,   

- Nota privind repartizarea profitului şi fixarea dividendului la valoarea de 

0,160067244 lei/acţiune, conform anexei nr. 2,  

- Descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru exercițiul 

financiar 2021, pe baza Raportului Administratorului privind activitatea desfășurată 

în anul 2021 (anexa nr. 3), a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea 

Societăţii Pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A. în exercițiul financiar 2021 

(anexa nr. 4), a Raportului Auditorului statutar S.C. Ciel Audit Consulting SRL 

(anexa nr. 5) şi a Raportului Comitetului de Nominalizare şi Remunerare (Anexa nr. 

6), 

Capitalul social al Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., la 

data de 31.12.2021, este în sumă de 21.084.387,50 lei, 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: 
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(a) Județul Dolj, persoană juridică de drept public fără scop patrimonial cu 

reședința în municipiul Craiova, str. Unirii, nr. 19, prin Consiliul Județean Dolj, 

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 99,99989520%  din capitalul social total; 

(b) S.C. Parc Industrial Craiova S.A., cu sediul în comuna Ghercești, 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 0,00018 din 

capitalul social. 

În cursul anului 2021, Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj 

S.A. a avut la bază o structură formată din 3 niveluri:  

- Adunarea Generală a Acționarilor; 

- Consiliul de Administrație; 

- Conducerea delegată (director general, director general adjunct). 

Acționarii au fost reprezentați în Adunarea Generală a Acţionarilor 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 comuna Ghercești, str. Aviatorilor nr.10, jud. Dolj. 

Administrarea societăţii a fost asigurata, pana la 14.07.2021 de un Consiliu de 

Administraţie format din 5 membri: 

- Adam Marian Cătălin – administrator preşedinte 

- Barbărasă Gheorghe – administrator membru 

- Radu Florin Georgel – administrator membru. 

şi începând cu data de 14.07.2021 de un Consiliul de Administrație format din 

urmatorii membrii: 

- Adam Marian Cătălin - administrator preşedinte. 

- Dujer Ionel Cristian - administrator membru. 

- Radu Florin Georgel  - administrator membru. 

- Mecu Marian Laurențiu - administrator membru. 

- Novac Cătălin - administrator membru. 

 

Conducerea delegată a fost asigurată de: 

1. ing. Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin, director general,  

2. ec. Rada Marcela, director general adjunct. 

Conducerea executivă a fost asigurată de: 

1. ing. Pomacu Eleodor Gabriel, director tehnic. 

În anul 2021, activitatea societăţii s-a desfăşurat sub stricta supraveghere a unei 

Comisii de cenzori, formată din 3 membri: 

 - cenzor Hondor Gabriela – membru - expert contabil 

 - cenzor Ştefănescu Liana – membru 

 - cenzor Marcu Sergiu – membru 

În anul 2021, administratorii, împreună cu Directorul General, Directorul 

General Adjunct și salariații societății, au întreprins în principal următoarele acțiuni 

importante: 
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1. Organizarea și gestionarea activității interne pe principiul profitabilității și 

prudenței 

2. Organizarea activității de întreținere și administrare a drumurilor județene 

pe baza programelor transmise de Consiliul Judeţean Dolj, constând în 

principalele activități: 

- Asfaltarea a 18,35 km de drumuri 

- Plombarea a 180.699 mp drumuri 

- Aprovizionarea a 15.901 tone material pietros pentru întreținerea 

drumurilor pietruite 

- Montarea a 476 table indicatoare 

- Reprofilări mecanice 99,302 km 

- Marcaje rutiere 353,65 km echivalenți 

- Montat 143 borne kilometrice 

- Montat 45 limitatoare viteză 

- Montat parapet elastic  

- Montat parazăpezi 

- Activităţi deszăpezire. 

Rezultatele economico-financiare 

La sfârșitul exercițiului financiar 2021, Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și 

Poduri Dolj S.A. a înregistrat următoarele rezultate economice: 

 Total  venituri         39.081.279 lei   

 Total cheltuieli                  35.200.347 lei    

 Rezultat Brut           3.880.932 lei 

Impozit pe profit datorat:                            457.237 lei 

Rezultat net           3.423.695 lei 

Profitul impozabil s-a determinat respectând prevederile legale în vigoare.  

Valoarea cifrei de afaceri nete la sfârşitul anului 2021 a fost de 38.212.503 lei. 

Veniturile principale au fost reprezentate de veniturile obţinute din lucrările de 

aşternere covoare asfaltice, întreţinere şi reparaţii drumuri și poduri, siguranța 

circulației. Este de menționat faptul că societatea a depus eforturi în vederea obţinerii 

de lucrări la terţi, astfel că în anul 2021 societatea a realizat venituri prin lucrări 

executate acestora în suma de 411.874 lei. 

 

Consiliul de administrație propune ca profitul net să fie repartizat astfel: 

 

Destinația Suma - lei 

Profit net de repartizat  3.693.688,49 

- Rezerva legală  207.546,27 

- Participarea salariaților la 

profit 

 269.993,71 

- Profit reinvestit  786.205,27 

- Vărsăminte buget local Consiliul Județean Dolj 1.349.967,28 

- Dividende acționar S.C. Parc Industrial Craiova S.A. 1,28 

- Alte rezerve  1.079.974,84 
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Dividendul aferent anului 2021 a fost calculat la valoarea de 0,160067244 

lei/acţiune, Consiliului Judeţean Dolj revenindu-i suma de 1.349.967,28 lei. 

Din Raportul de audit statutar întocmit de auditorul statutar S.C. Ciel Audit 

Consulting S.R.L. privind activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2021 la 

Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. rezultă următoarele: 

- Situațiile financiare oferă o imagine corectă și fidelă cu privire la poziția 

financiară a Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. la data de 

31 decembrie 2021, precum şi a performanţei financiare şi a fluxurilor de 

trezorerie pentru anul financiar încheiat. 

  

     Față de cele prezentate se propune mandatarea împuterniciţilor Judeţului Dolj 

la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în 

Adunarea Generală a Acţionarilor situaţiile financiare pe anul 2021, Nota privind 

propunerea de repartizare a profitului aferent anului 2021 şi fixarea dividendului, 

descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2021.  

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV   

       MARIAN MECU                               

 

 

                                                                                 ÎNTOCMIT                                

 

                                                                           DORIAN ROŞU 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

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

Nr.12272/16.05.2022                       

   VIZAT 

  DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                 Adriana-Cristina VĂRGATU 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind  mandatarea împuterniciților 

Județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri S.A. pentru a 

aproba în Adunarea Generală a Acționarilor situațiile financiare pe anul 2021, 

Nota privind propunerea de repartizare a profitului aferent anului 2021 și fixarea 

dividendului, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 

financiar al anului 2021 

 

 

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 S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor 

situațiile financiare pe anul 2021, Nota privind propunerea de repartizare a 

profitului aferent anului 2021 și fixarea dividendului, descărcarea de gestiune a 

administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021,  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 S.A. pentru a aproba în 

Adunarea Generală  a Acționarilor  unele măsuri; 

 

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. a), d) și 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind 

societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 3 pct. (2) lit. h) din OUG 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 alin. (1)  și art. 196 alin. (1) lit. a) 

din  O.U.G. 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, 

                                     Marius PETRESCU 



Anexa nr. 1  la Hotărârea nr. 
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Anexa nr . 2  la Hotărârea nr. 



Anexa nr. 3  la Hotărârea nr. 







































Anexa nr. 4  la Hotărârea nr. 









Anexa nr. 5  la Hotărârea nr. 













Anexa nr. 6   la Hotărârea nr. 












