CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la
SOCIETATEA PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI ȘI PODURI DOLJ S.A.
să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor unele măsuri
Consiliul Județean Dolj, întrunit în şedință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 20075/06.09.2021 al Direcției
Imagine și Coordonare Instituţii Subordonate, Biroul Coordonare, Monitorizare
Instituţii Subordonate, adresa nr. 19842/02.09.2021 a Societății Pentru Lucrări de
Drumuri și Poduri Dolj S.A, raportul Serviciului juridic nr. 20421/09.09.2021,
precum și avizul comisiilor de specialitate,
în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 130/29.06.2021 și
ale contractului de mandat al administratorilor, anexă la această hotărâre,
în baza art. 29 alin. (11), art. 30 alin. (6) și art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011,
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și
completările ulterioare,
în baza art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și 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 şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se mandatează împuterniciții județului Dolj să voteze în adunarea
generală ordinară a acționarilor Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj
S.A. obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai
administratorilor neexecutivi ai societății, care constituie Act adițional la contractele
de mandat ale acestora, conform anexei la prezenta hotărâre, stabilirea componentei
variabile a remunerației administratorilor neexecutivi, în sumă brută de 3125 lei,
acordată în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a acestor indicatori, pentru
anul precedent, precum și încheierea asigurării de răspundere civilă pentru cei 5
membri ai consiliului de administrație al societății, la suma asigurată de 100.000 lei
pentru fiecare, conform art. 20 din contractul de mandat.

Art. 2 – Articolul nr. 16 din contractul de mandat al administratorilor
neexecutivi, care constituie anexă la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.
130/29.06.2021, se modifică în conformitate cu art. 1 alin. (2) al actului adițional,
anexă la prezenta hotărâre.
Art. 3 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, Societatea
Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. și împuterniciții județului vor aduce
la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica împuterniciților județului și
Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.

Nr. 198

Adoptată la data de 29.09.2021

PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General al Județului,

DORIN COSMIN VASILE

CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un
număr de 35 voturi “PENTRU”

Anexa la HCJ Dolj nr. 198/2021
Act Adițional nr. 1
la
CONTRACTUL DE MANDAT nr. …..…
(anexă la H.C.J. Dolj nr. 130/29.06.2021)

I.

PĂRŢILE CONTRACTANTE:

În realizarea şi exercitarea atribuțiilor administratorilor prevăzute de O.U.G. nr.
109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și
completările ulterioare, şi de Actul constitutiv,
Între
SOCIETATEA PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI ȘI PODURI DOLJ
S.A., societate administrată în sistem unitar, cu sediul social Craiova, str. Drumul
Jiului, nr. 10, jud. Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Dolj sub nr. J16/163/1991, cont IBAN RO57BRDE170SV03847101700,
deschis la BRD Craiova, reprezentată prin împuterniciții județului Dolj Călin CosminPetruț și Gogoașe Marius, în baza mandatului special acordat de Consiliul Județean
Dolj prin Hotărârea nr. ……………., denumită în continuare SOCIETATE, pe de o
parte
şi
Dl/Dna ..........................................., membru al consiliului de administrație,
cetăţean român, domiciliat în localitatea ………….., str. ....................., nr. ...., bl. ....,
sc. ..., et. ..., ap. ...., jud. Dolj, posesor al C.I. Seria ....... nr. ............, eliberată de
............................, la data de ..........................., cod numeric personal
................................., pe de altă parte,
în baza art. 29 și art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat
prezentul act adițional, care are ca obiect stabilirea obiectivelor și indicatorilor de
performanță financiari și nefinanciari, de îndeplinit în perioada mandatului 2021 –
2025, precum și stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor,
astfel:

Art. 1.
(1) Obiectivele societății, de îndeplinit în perioada 2021 – 2025, pe lângă
eficiența economică, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor, competența
profesională și creșterea gradului de calificare a personalului operativ și grija
pentru mediu, sunt:
• continuarea procesului de modernizare a societății, în vederea furnizării și
asigurării unor servicii de calitate superioară;
• îmbunătățirea, menținerea și crearea unor condiții de muncă adecvate și
decente pentru salariații societății;
• menținerea actualilor beneficiari ai lucrărilor specifice realizate conform
activității de bază a societății și creșterea numărului de beneficiari (publici
sau privați), prin implicarea societății pe piața privată de lucrări;
• realizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și obținerea
de profit la sfârsitul fiecărui an;
• armonizarea practicilor și principiilor manageriale și de administrare cu
principiile guvernanței corporative.
Administrarea societății are ca scop dezvoltarea durabilă a acesteia, în vederea
menținerii pe piața lucrărilor de drumuri și poduri la un nivel cât mai ridicat și va fi
guvernată de următoarele principii:
•
•
•
•
•

profesionalism;
eficiență economică;
dezvoltarea durabilă și corelarea cerințelor cu resursele;
administrarea eficientă a bunurilor din patrimoniu;
creșterea continuă a calității lucrărilor și serviciilor.

Indicatorii de performanță:

Nr.
crt.

Denumire
indicator de
performanță

2021

Prevederi
Indicatori financiari – 20%
1.
Rata
profitului
0.350
brut
2.
Solvabilitate
3.000
3.
Lichiditate
2.000
generală
4.
Rotația
12.000
stocurilor

2022

2023

2024

2025

Prevederi

Prevederi

Prevederi

Prevederi

0.368

0.386

0.405

0.425

3.150

3.308

3.473

3.647

2.000

2.000

2.000

2.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Indicatori operaționali – 30%
Implementarea
1.
100%
unei
elaborare și
implementare
metodologii
de stabilire a
tarifelor

100%
elaborare și
implementare

100%
elaborare și
implementare

100%
elaborare și
implementare

100%
elaborare și
implementare

2.

Promovarea și
coordonarea
procesului de
perfecționare
profesională a
angajaților
societății

100 %
implementat

100 %
implementat

100 %
implementat

100 %
implementat

100 %
implementat

3.

Acoperirea cu
servicii pentru
rețeaua
de
drumuri aflată
în
administrare

100 %
implementat

100 %
implementat

100 %
implementat

100 %
implementat

100 %
implementat

100%

100%

100%

100 %
implementat

100 %
implementat

100 %
implementat

Indicatori de guvernanță operativă – 50%
Comunicarea 100%
1.
100%
cu
APT:
conform
prevederilor
legale
Notificarea în
2.
100 %
100 %
timp util a implementat
implementat
tuturor
modificărilor
indicatorilor
de
performanță

(2) Articolul 16 din contractul de mandat (Anexa la HCJ Dolj nr.130/29.06.2021)
se modifică după cum urmează: ,,Administratorul beneficiază de o indemnizație
fixă lunară brută în sumă de 1.000 lei pentru executarea mandatului încredințat.
Suplimentar, președintele consiliului de administrație beneficiază de o
indemnizație de 1% din remunerația fixă lunară a directorului general.”

(3) Componenta variabilă a remunerației prevăzută la art.18 din contractul de
mandat este în sumă brută de 3125 lei și se va acorda administratorilor
neexecutivi ai societății, în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a
indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pe anul anterior, valorile
acestora fiind cele cuprinse în tabelul de mai sus.
(4) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor
neexecutivi ai societății se pot actualiza anual, în termen de 30 de zile de la data
aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.
Art. 2
Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractele de mandat ale
administratorilor neexecutivi (Anexa la HCJ Dolj nr.130/29.06.2021) și reprezintă
acordul de voință al părților.
Celelalte articole din contract ramân nemodificate.
Art. 3
Prezentul act adițional a fost încheiat azi, ……………….., în 2 exemplare.
Actul adițional face parte integrantă din contractual de mandat.

SOCIETATEA PENTRU LUCRĂRI DE
DRUMURI ȘI PODURI DOLJ S.A.,
Prin împuterniciții A.G.A.
ADMINISTRATOR,
1. Călin Cosmin Petruț
2. Gogoașe Marius

