
 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ  

 

HOTĂRÂRE 

 privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj  

la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.  

 să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor    

   majorarea capitalului social in schimbul unor noi aporturi in numerar si 

trecerea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare 

menajera din patrimoniul S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK 

CRAIOVA S.A. in domeniul public al judetului Dolj 

 

              Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,  

         Având in vedere referatul de aprobare nr. 503/03.03.2020, întocmit de 

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., raportul de specialitate al Biroului 

de Coordonare, Monitorizare, Istitutii Subordonate nr. 10940/05.03.2020, 

raportul Serviciului juridic nr. 11107/09.03.2020, prevederile Hotarariii 

Consiliului Judetean Dolj nr. 13/30.01.2020 prin care s-a dispus majorarea 

capitalului social al S.C. HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. cu 

suma de 1.000.000 lei ca aport în numerar al acționarului majoritar Județul Dolj 

prin Consiliul Județean Dolj, adresa nr. 504/03.03.2020 a S.C. High-Tech 

Industry Park Craiova S.A., înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 

10658/03.03.2020 precum și avizul comisiilor de specialitate,  

     în baza prevederilor art. 52 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întrerpinderilor publice, cu completările și modificările 

ulterioare, a dispozițiilor art. 113 lit. f, art. 125 alin. (1) si art. 210 alin. (1) din 

Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

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

lit. a si art. 296 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

completările și modificările ulterioare 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art.  1 - Se  mandatează împuternicitul Județului Dolj la S.C. High-Tech 

Industry Park Craiova S.A. să voteze în adunarea generală extraordinară a 

acționarilor urmatoarelor masuri: 



1. Majorarea capitalului social al S.C. High-Tech Industry Park Craiova 

S.A. de către Județul Dolj, acționar majoritar cu o cotă de participare la 

profit și pierdere, de la 99,9846% la 99,9857%, cu aportul în numerar 

în sumă de 1.000.000 de lei, care reprezintă 10.000 de acțiuni. 

2. Trecerea sistemului de alimentare cu apa si sistemului de canalizare 

menajera din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. 

in domeniul public al judetului Dolj. 

 Art. 2 - Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj                     

și împuternicitul Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre. 

          Art. 3 - Prezenta hotărâre se va comunica S.C. High-Tech-Industry Park 

Craiova S.A. și persoanei împuternicite să reprezinte interesele Județului Dolj la 

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. 
 

 

 

Nr. _____      Adoptată la data de ..................2020    

 

 

 

 

 

 

  PREŞEDINTE,                       Contrasemnează 

                                                                     Secretar General al Județului, 

 

ION PRIOTEASA            ANDA NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
          S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. 

              J16/600/2014 ;  CUI : RO 33012575 

              Municipiul Craiova, Str.Calea Bucuresti 325C, Cod postal 200445 

              Capital social subscris/varsat:13.000.000 lei 

              e-mail:contact@hightechindustrypark.ro 

              www.hightechindustrypark.ro 

            Nr. 503 / 03.03.2020 

 

 
 
                                                                                    PREŞEDINTE,    
  
                                                                                 ION PRIOTEASA  
      

 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotarăre privind mandatarea  

împuternicitului Județului Dolj  

la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.  

 să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor    

 în adunarea generală extraordinară a acționarilor    

   majorarea capitalului social in schimbul unor noi aporturi in numerar si 

trecerea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare 

menajera din patrimoniul S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK 

CRAIOVA S.A. in domeniul public al judetului Dolj 

 

 
S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. a fost înființată prin Ordinul 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 891/05.05.2015, 
publicat în M.O. nr. 341/19.05.2015, ca persoană juridică română de drept 
privat, cu scop patrimonial, având ca acționari: 

1. Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj – persoană juridică de drept 
public fără scop lucrativ, 

2. S.C. Parc Industrial Craiova S.A. – persoană juridică de drept privat. 

La data de 03.03.2020, S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA 

S.A. a formulat adresa nr. 504/03.03.2020, adresă care cuprinde Convocatorul 

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. High-Tech Industry Park 

Craiova S.A. și solicitarea de a emite mandat special pentru reprezentantul 

județului în AGA în vederea dezbaterii și aprobării majorării capitalului social si 

http://www.hightechindustrypark.ro/


a votarii trecerii in domeniului public a sistemului de alimentare cu apa si a 

sistemului de canalizare menajera. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 13/30.01.2020, s-a dispus 

majorarea capitalului social al S.C. HIGH TECH INDUSTRY PARK 

CRAIOVA S.A. cu suma de 1.000.000 lei ca aport în numerar al acționarului 

majoritar Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj. 

Pentru aceste considerente, a fost convocată adunarea generală extraordinară 

a acționarilor S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., la data de 31.03.2020, 

la sediul societății din Craiova, str. Calea București nr. 325C, jud. Dolj, având 

pe ordinea de zi:  

- aprobarea majorării capitalului social al  S.C. High-Tech Industry Park 

Craiova S.A. de către Județul Dolj, acționar majoritar, cu o cotă de 

participare la profit și pierdere de la 99,9846153% la 99,9857142%, cu 

aportul în numerar în sumă de 1.000.000 de lei, care reprezintă 10.000 

de acțiuni cu valoarea de 100 lei/acțiune. 

- trecerea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare 

menajera din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A in 

domeniul public al judetului Dolj.               

Conform dispozițiilor art. 52 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare, ,,Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere 

informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce 

urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de 

întreprinderea publică cu: 

b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă 

tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin 

echivalentul în lei a 100.000 euro”. 

 In conformitate cu dispozițiile art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 

privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, ,,acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin 

reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare 

generală”. Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 184/07.07.2016, a fost 

desemnată persoana împuternicită să reprezinte interesele județului la S.C. High-

Tech Industry Park Craiova S.A. pe bază de contract de mandat. 

Având în vedere cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare 

proiectul de hotărâre anexat. 

 

 

 

Intocmit, 

Director General 

Pirvulescu Ionuț Cosmin 



 

DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE 

INSTITUȚII SUBORDONATE 

Biroul Coordonare, Monitorizare 

Instituții Subordonate 

Nr. 10940/05.03.2020 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Asupra proiectului de hotărâre privind 

mandatarea împuternicitului Județului Dolj la 

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. 

să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor 

 capitalul social in schimbul unor aporturi in numerar si trecerea sistemului 

de alimentare cu apa si al sistemului de canalizare menajera din 

patrimoniul S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. 

 in domeniul public al judetului Dolj 

 

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. este o societate 

comercială pe acțiuni înființată de Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, ca 

acționar majoritar (99,9846%), și S.C. Parc Industrial Craiova S.A. (0,0154%), 

cu scopul de a înființa, gestiona și administra infrastructura de afaceri din 

municipiul Craiova, în vederea atragerii de investitori. High-Tech Industry Park 

Craiova deține titlul de ,,Parc Industrial” conform Ordinului M.D.R.A.P. nr. 

891/05.05.2015, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 341/19.05.2015, 

modificat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 4750/2018, pentru infrastructura de 

afaceri pe care o administrează pentru o perioadă de 30 de ani, pe terenurile 

green-field puse la dispoziție de Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj, 

terenuri care formează un trup compact de 29,8541 ha.   

La data de 03.03.2020, S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA 

S.A. a formulat adresa nr. 504, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 

10658/03.03.2020, adresă care cuprinde Convocatorul Adunării Generale 

Extraordinare a Acționarilor societăți]i și solicitarea de a emite mandat special 

pentru reprezentantul județului în AGA în vederea dezbaterii și aprobării 

majorării capitalului social, precum și aprobarea trecerii sistemului de 

alimentare cu apă și sistemului de canalizare menajeră din patrimoniul S.C. 

High-Tech Industry Park Craiova S.A. în domeniul public al județului Dolj. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 13/30.01.2020, s-a dispus 

majorarea capitalului social al S.C. HIGH TECH INDUSTRY PARK 

CRAIOVA S.A. cu suma de 1.000.000 lei ca aport în numerar al acționarului 

majoritar Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj. 

 



Pentru aceste considerente, a fost convocată adunarea generală 

extraordinară a acționarilor S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., la 

sediul societății din Craiova, str. Calea București nr. 325C, jud. Dolj, având pe 

ordinea de zi aprobarea majorării capitalului social al S.C. High-Tech Industry 

Park Craiova S.A. de către Județul Dolj, acționar majoritar, cu o cotă de 

participare la profit și pierdere de la 99,9846% la 99,9857%, cu aportul în 

numerar în sumă de 1.000.000 de lei, care reprezintă 10.000 de acțiuni cu 

valoarea de 100 lei/acțiune. 

Conform dispozițiilor art. 52 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare, ,,Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere 

informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce 

urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de 

întreprinderea publică cu: 

b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă 

tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin 

echivalentul în lei a 100.000 euro”. 

Potrivit art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, ,,Adunarea generală 

extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: 

f) majorarea capitalului social”. 

In conformitate cu dispozițiile art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 

privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, ,,acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin 

reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare 

generală”. Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 184/07.07.2016, a fost 

desemnată persoana împuternicită să reprezinte interesele județului la S.C. High-

Tech Industry Park Craiova S.A. pe bază de contract de mandat. Astfel, se 

impune mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry 

Park Craiova S.A. să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor 

majorarea capitalului social și trecerea sistemului de alimentare cu apă și 

sistemului de canalizare menajeră din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park 

Craiova S.A. în domeniul public al județului Dolj. 

Având în vedere cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare 

proiectul de hotărâre anexat. 

 

  DIRECTOR EXECUTIV, 

 

              LARISA RĂDUCAN 

 

 

                                                                                                         Întocmit, 

                                                                                                   Ema Stancovici 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.11.107/09.03.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind mandatarea împuternicitului județului Dolj  

la SC High-Tech Industry Park Craiova SA să voteze în Adunarea Generală Extraordinara a 

Acționarilor majorarea capitalului social în schimbul unor aporturi în numerar 

și trecerea sistemului de alimentare cu apă și al sistemului de canalizare menajeră din 

patrimoniul SC High-Tech Industry Park Craiova SA în domeniul public al Județului Dolj 

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 împuternicitului județului 

Dolj la SC High-Tech Industry Park Craiova SA să voteze în Adunarea Generală 

Extraordinara a Acționarilor majorarea capitalului social în schimbul unor aporturi în 

numerar și trecerea sistemului de alimentare cu apă și al sistemului de canalizare menajeră 

din patrimoniul SC High-Tech Industry Park Craiova SA în domeniul public al Județului 

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

 1)    Obiectul/domeniul reglementat: Organizarea și funcționarea SC High-Tech 

Industry Park Craiova S.A. 

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: 

prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele 

aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile art.113 lit.f, art. 125 alin.(1) și art. 

210 alin.1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, art.52 alin.3 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, art. 173 alin.(1) lit.a), alin (2) lit.d, art. 182, art.191 alin.1 lit.a și art. 

296 alin.4 din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

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

compartimentului: împuternicitul județului Dolj la SC High-Tech Industry Park Craiova SA 

va vota în Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor majorarea capitalului social. în 

schimbul unor aporturi în numerar și trecerea sistemului de alimentare cu apă și al sistemului 

de canalizare menajeră din patrimoniul SC High-Tech Industry Park Craiova SA în domeniul 

public al Județului Dolj. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre 

este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al 

legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl 

avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului 

de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu 

procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi 

constituirea proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul. 

  Avizat,                                                                                                             Întocmit, 

Şef Serviciu                                                                                                Consilier Juridic 

DAIANA STOICA        ALIN MARIA 


