
 

HOTĂRÂRE 

 

privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la  

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

 să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor  

majorarea capitalului social 

 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,  

 având în vedere Referatul de aprobare nr. 2497/17.11.2020 al S.P.L.D.P. Dolj 

S.A., Raportul de specialitate nr. 30313/03.12.2020 al Direcției Imagine și 

Coordonare Instituții Subordonate, Raportul Serviciului Juridic, Administrație Locală 

nr. 30392/03.12.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 125/2020, privind 

rectificarea bugetului Județului Dolj, a Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 

......./2020, privind desemnarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea Pentru 

Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., a prevederilor art. 113 lit. f) și 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. f), 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 Județului Dolj să voteze în Adunarea 

Generală Extraordinară a acționarilor Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri 

Dolj S.A. majorarea capitalului social, de către Județul Dolj, acționar majoritar cu o 

cotă de participare la profit și pierdere de la 99,99989520% la 99,999999%, cu 

aportul în numerar în sumă de 2.000.000 de lei, care reprezintă 800.000 de acțiuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ  

 

 

 
  

 



 

 

   

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 aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

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

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

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

 

 

 

Nr._______             Adoptată la data de _______2020 

 

 

 

 PREŞEDINTE,       Contrasemnează 

                                                                                Secretar General al Județului, 

  DORIN COSMIN VASILE                                               Anda Nicolae 

 

  

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ         PREȘEDINTE 

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

Nr. 2497 / 17.11.2020 

            

 

REFERAT DE APROBARE 

 

a proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la 

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor majorarea capitalului social, 

prin aport in numerar, cu suma de 2.000.000 lei. 

 

Prin adresa de înaintare înregistrată sub nr. 2496/17.11.2020, 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 Extraordinară a Acționarilor majorarea capitalului social, prin 

aport în numerar, cu suma de 2.000.000 lei 

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 31.10.2020 este în sumă de 19.084.397,50 lei și este împărțit în 7.633.759 

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, 

19.084.377,50 lei, reprezentând un număr de 7.633.751 acțiuni, numerotate de la 

numărul 1 la numărul 710.992 și de la numărul 711.001 la numărul 7.633.759 

reprezentând o cotă de participare la profit și pierdere de 99,99989520 %; 

(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 o cotă de 

participare la profit și pierdere 0,0001048 %. 

În bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 au fost programate cheltuieli 

pentru investiții în valoare totală de 4.372.000 lei. 

Sursele de finanțare a investițiilor pentru anul 2020 provin din surse proprii, 

alocații de la buget și alte surse și vor fi utilizate pentru dotarea societății conform 

programului de investiții pentru anul 2020. 

Societatea solicită prin adresa înregistrată sub nr. 1440/2020 suma de 
2.000.000 lei, necesară achiziționării de utilaje necesare desfășurării în bune 
condiții a activităților specifice obiectului de activitate al societății. 

Prin Hotărâre Consiliului Județean Dolj nr. 125/29.07.2020 a fost aprobată 
rectificarea bugetului propriu al Județului Dolj pe anul 2020 și totodată, la cap. 
84.02 – Transporturi, un aport de capital social la S.P.L.P. Dolj S.A. în sumă de 
2.000.000 lei. 

Pentru aceste considerente, se impune mandatarea împuterniciţilor 
Judeţului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A. să 
voteze în adunarea generală extraordinara a acţionarilor majorarea capitalului 
social, de către Județul Dolj, prin aport în numerar, cu suma de 2.000.000 lei. 

Conform dispoziţiilor art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, privind 
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
„acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza 
unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”. 

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



de hotărâre anexat. 
 

Anexăm alăturat: 

1. Proiectul de Hotărare 

 

Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind mandatarea 

împuterniciților Județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri si 

Poduri Dolj S.A., pentru a vota în Adunarea Generală Extraordinară a 

Acționarilor, majorarea capitalului social al S.P.L.D.P. DOLJ S.A., de către 

Județul Dolj,  prin aport în numerar, cu suma de 2.000.000 lei. 

 

 

Director General 

Ing. Golumbeanu Alin 

 

 

 

         Întocmit 

Gradinaru Corneliu 

 

         

Mocioacă Marieta 

 

         

        Ghiță Vasile 

 
     



CONSILIUL  JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE  

INSTITUȚII SUBORDONATE 

Nr. 30313/03.12.2020        

                                                                        

                                                                    

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

privind aprobarea proiectului de hotărâre 

privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la 

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

adunarea generală extraordinară a acționarilor 

majorarea capitalului social 

 

 

  Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr.  29183/18.11.2020, 

Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. solicită emiterea unui 

mandat special pentru împuterniciții Județului Dolj în Adunarea Generală 

Extraordinară a Acționarilor pentru a susține și aproba majorarea capitalului social, 

de către Județul Dolj, acționar majoritar cu o cotă de participare la profit și pierdere 

de la 99,99989520% la 99,999999%, cu aportul în numerar în sumă de 2.000.000 de 

lei, care reprezintă 800.000 de acțiuni, cu valoarea de 2,50 lei/acțiune. 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 125/29.07.2020 s-a aprobat 

rectificarea bugetului propriu al județului Dolj pe anul 2020. Conform anexei nr. 3 la 

această hotărâre, la capitolul 84.02 – Transporturi - s-a aprobat suma de 2.000.000 lei 

ca aport de capital social la SPLDP DOLJ SA. 

Pentru aceste considerente, se impune convocarea adunării generale 

extraordinare a acționarilor Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., 

la sediul societății din Craiova, str. Drumul Jiului, nr. 10, jud. Dolj, având pe ordinea 

de zi aprobarea majorării capitalului social cu suma de 2.000.000 de lei. 

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

acțiuni, constituită de asociații Județul Dolj și S.C. Parc Industrial Craiova S.A. și a 

fost atestată, în anul 2005, de C.T.E. al C.J. DOLJ, ca operator/furnizor de servicii 

rutiere de construire, modernizare, exploatare şi întreţinere a drumurilor, podurilor şi 

podeţelor.   

 La data de 31.10.2020, capitalul social al SPLDP Dolj SA este în sumă de 

19.084.397,50 lei și este împărțit în 7.633.759 acțiuni nominative, indivizibile, cu 

valoarea de 2,50 lei/acțiune și este în întregime subscris și vărsat de către cei 2 

acționari, astfel: 



1) Județul Dolj, persoană juridică de drept public, fără scop patrimonial – 

19.084.377,50 lei, reprezentând un număr de 7.633.751 acțiuni, 

reprezentând o cotă de participare la profit și pierdere de 99,9998520%; 

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

drept privat – 20 lei, 8 acțiuni, reprezentând o cotă de participare la profit și pierdere 

de 0,0001048%. 

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”. 

Astfel, se impune mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea 

pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj SA să voteze în adunarea generală 

extraordinară a acționarilor majorarea capitalului social, de către Județul Dolj, 

acționar majoritar cu o cotă de participare la profit și pierdere, de la 99,99989520% la 

99,999999%, cu aportul în numerar în sumă de 2.000.000 de lei, care reprezintă 

800.000 de acțiuni, cu valoarea de 2,50 lei/acțiune. 

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

hotărâre anexat. 

 

 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV, 

        LARISA RĂDUCAN 

 

 

 

 

                                                                                                           Întocmit, 

                                                                                               Consilier Ema Stancovici 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 30392/03.12.2020 

 

 

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 

Adunarea Generală Extraordinară a acționarea majorarea capitalului social 

 

 

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 voteze în Adunarea Generală 

Extraordinară a acționarea majorarea capitalului social, 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 voteze în 

Adunarea Generală Extraordinară a acționarea majorarea capitalului social 

 

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:  

 

- prevederile art. 113 lit. f) și art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind 

societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 



 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. f),  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 

compartimentului juridic: nu a fost identificat. 

     

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

hotărâre este întemeiat, 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, 

              Șef serviciu                           Consilier Juridic, 

 

             Daiana STOICA                                             Simona Bărăgan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


