PROIECT

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
HOTĂRÂRE
privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la
SOCIETATEA PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI
ȘI PODURI DOLJ S.A.
să voteze în AGA stabilirea cuantumului indemnizației cenzorilor societății
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 5287/04.02.2020 întocmit de
Direcția Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare,
Monitorizare Instituţii Subordonate, raportul Serviciului juridic nr.
6461/06.02.2020, adresa nr. 161/22.01.2020 a Societății pentru Lucrări de
Drumuri și Poduri Dolj S.A., înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr.
1560/27.01.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate,
în baza prevederilor în baza art. 111 alin. (2) lit. c), art. 125 și art. 159 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) și art. 182 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 – Se mandatează împuterniciții Județului Dolj la Societatea pentru
Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să voteze în adunarea generală ordinară
a acționarilor Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. stabilirea
indemnizaței cenzorilor societății în cuantum de ……… lei lunar.
Art. 2 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și
împuternicții Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri
Dolj S.A. vor aduce 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.
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DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
Biroul Coordonare, Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 5287/04.02.2020
PREȘEDINTE,
ION PRIOTEASA

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților
Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.
să voteze în AGA stabilirea
cuantumului indemnizației cenzorilor societății

Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. a fost înființată ca
societate pe acțiuni, fiind constituită de asociații:
1. Județul Dolj – persoană juridică de drept public fără scop lucrativ și
2. S.C. Parc Industrial Craiova S.A. – persoană juridică de drept privat cu
scop patrimonial și este condusă de un consiliu de administrație format
din 5 membri, aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor pe o
perioadă de 4 ani, conform art. 17 din Actul constitutiv al societății.
Prin adresa Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. nr.
161/22.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 1560/27.01.2010,
SPLDP Dolj S.A. solicită emiterea mandatului special pentru reprezentanții
Județului Dolj în AGA pentru stabilirea cuantumului indemnizației cenzorilor.

În conformitate cu dispozițiile art. 20 alin. (1) din Actul constitutiv al
societății, “societatea va avea trei cenzori și tot atâția supleanți, aleși de
adunarea generală ordinară, dintre care unul trebuie să fie expert contabil.
Durata mandatului lor este de 3 ani și pot fi realeși”. Prin HCJ Dolj nr.
213/31.10.2019 au fost aleși cenzorii societății, fiind necesară și stabilirea
cuantumului indemnizației acestora.
Conform dispozițiilor art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile
comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
,,(1) Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult
5 luni de la încheierea exerciţiului financiar.
(2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea
generală este obligată:
c) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului
de administraţie, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, şi cenzorilor,
dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv.”
Conform dispozițiilor 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. 185/07.07.2016 au fost desemnate persoanele
împuternicite să reprezinte interesele județului la SPLDP Dolj S.A. pe bază de
contract de mandat. Astfel, se vor mandata împuterniciții Județului Dolj la
Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A să voteze în adunarea
generală ordinară a acționarilor stabilirea cuantumului indemnizației cenzorilor.
În considerarea celor de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 173
alin. (1) lit. a) coroborate cu prevederile art. 182 alin. (2) și (4) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare, propun
adoptarea proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului
Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drmuri și Poduri Dolj S.A. să voteze în
AGA stabilirea cuantumului indemnizației cenzorilor societății.

Întocmit,
Consilier Ema Stancovici

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
DIRECŢIA JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală
Nr. 6461/06.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra
Proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului
Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să
voteze în AGA stabilirea cuantumului indemnizației cenzorilor societății
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. să
voteze în AGA stabilirea cuantumului indemnizației cenzorilor societății,
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. să
voteze în AGA stabilirea cuantumului indemnizației cenzorilor societății.
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. 111 alin. (2) lit.c), art. 125 și art. 125 și art. 159 din Legea nr.
31/1990 privind societățle comerciale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
-art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d) și art.182 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 compartimentului: noile prevederi aprobate vor fi
puse în aplicare
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,
Director Executiv

Întocmit,
Consilier Juridic,

DAIANA STOICA

Purcărin Emil

