CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la
Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.
pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor
situațiile financiare pe anul 2019, Nota privind propunerea de repartizare a
profitului aferent anului 2019 și fixarea dividendului, descărcarea de gestiune
a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019, Bugetul de
venituri și cheltuieli pe anul 2020, Lista de investiții pentru anul 2020,
modificarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari
pe anul 2020 și
Actul adițional nr. 5 la contractele de mandat ale administratorilor
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedință ordinară,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 1019/18.05.2020 al S.P.L.D.P.
Dolj S.A., Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 15073/11.05.2020,
Raportul de specialitate al Direcției Imagine și Coordonare Instituții Subordonate
nr. 15993/21.05.2020, Raportul Serviciului Juridic, Administrație Locală nr.
16031/21.05.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate,
având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.
123/25.05.2017 și ale contractelor de mandat ale administratorilor S.P.L.D.P. Dolj
S.A., anexă la această hotărâre, în baza
art. 111 și art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile
comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile
administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori
indirect o participație majoritară,
art. 3 pct. 2 lit. f), art. 29 alin. (1) și art. 30 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011,
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și
completările ulterioare,
art. 27 lit. c), Secțiunea a 5-a, Anexa 2 din H.G. nr. 722/2016, Norme
metodologice pentru stabilirea măsurilor necesare implementării prevederilor OUG
nr. 109/2011,
în temeiul art.173 alin. (1) lit. f) și alin. (2) lit. d), art. 176, 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 pentru a susține și
aproba în Adunarea Generală a Acționarilor Societății pentru Lucrări de Drumuri și
Poduri Dolj S.A. următoarele:
1. Bilanțul contabil, Contul de Profit și Pierdere, Datele Informative și Situația
activelor imobilizate (Anexa nr. 1) ale Societății pentru Lucrări de Drumuri și
Poduri Dolj S.A. la data de 31.12.2019, Nota privind repartizarea profitului și
fixarea dividendului la valoarea de 0,092369091 lei/acțiune (Anexa nr. 2) pe baza
Raportului Administratorilor (Anexa nr. 3) privind activitatea desfășurată în anul
2019, a Raportului Comisiei de Cenzori (Anexa nr. 4) pentru activitatea S.P.L.D.P.
Dolj S.A. în exercițiul financiar 2019 și a Raportului Auditorului statutar S.C.
CIEL AUDIT CONSULTING S.R.L. (Anexa nr. 5),
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019
pe baza Raportului Administratorilor (Anexa nr. 3) privind activitatea desfășurată
în anul 2019, a Raportului Cimisiei de Cenzori (Anexa nr. 4) pentru activitatea
S.P.L.D.P. Dolj S.A. în exercițiul financiar 2019 și a Raportului Auditorului
statutar S.C. CIEL AUDIT CONSULTING S.R.L. (Anexa nr. 5) și a Raportului
Comitetului de Nominalizare și Remunerare (Anexa nr. 6),
3. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 (Anexa nr. 7) și Lista de
investiții pentru anul 2020 (Anexa nr. 8)
4. Modificarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai
Planului de administrare propuși de Consiliul de Administrație pentru anul 2020
(Anexa nr. 9)
5. Aprobarea și semnarea Actului Adițional nr. 5 la contractele de mandat ale
administratorilor societății, privind modificarea corespunzătoare a indicatorilor de
performanță financiari și nefinanciari ai Planului de administrare propuși de
Consiliul de Administrație pentru anul 2020 (Anexa nr. 10).
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 împuternicite să reprezinte interesele
Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.

Nr. _____

Adoptată la data de _______ 2020

PREȘEDINTE,

Contrasemnează
Secretar general al județului,

ION PRIOTEASA

ANDA NICOLAE

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
S.P.L.D.P. DOLJ S.A.

PREȘEDINTE
ION PRIOTEASA

Nr. 1019 / 18.05.2020
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 2019, Nota privind
propunerea de repartizare a profitului aferent anului 2019 și fixarea
dividendului, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul
financiar al anului 2019, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, Lista
de investiții pentru anul 2020, modificarea indicatorilor financiari și
nefinanciari pe anul 2020 si Actul adițional nr. 5 la contractele de mandat ale
administratorilor

Societatea Pentru Lucrări de Drumuri si Poduri Dolj S.A., cu adresele
nr. 746 /31.03.2020 și nr. 938/06.05.2020 înregistrate la C.J.Dolj sub nr.
12844/02.04.2020 respectiv 14676/07.05.2020 a transmis spre aprobare
urmatoarele :
1. A). 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 0,092369091 lei/acțiune
lei/acțiune (Anexa nr. 2), pe baza Raportului Administratorilor (Anexa 3)
privind activitatea desfășurată în anul 2019, a Raportului Comisiei de
Cenzori (Anexa 4) pentru activitatea S.P.L.D.P. Dolj S.A. în exercițiul
financiar 2019 și a Raportului Auditorului statutar S.C. CIEL AUDIT
CONSULTING SRL (Anexa 5).
B) Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar
2019 pe baza Raportului Administratorilor (Anexa 3) privind activitatea
desfășurată în anul 2019, a Raportului Comisiei de Cenzori (Anexa 4)
pentru activitatea S.P.L.D.P. Dolj S.A. în exercițiul financiar 2019 și a
Raportului Auditorului statutar S.C. CIEL AUDIT CONSULTING SRL
(Anexa 5) și a Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare
(Anexa 6)
2. A) B.V.C pe anul 2020 și Nota de fundamentare a acestuia (Anexa 7)
B) Lista de investitii pentru anul 2020 și Nota de fundamentare a acesteia
(Anexa 8)
3. Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pe anul 2020, anexă la
Contractele de mandat ale administratorilor societatii (Anexa 9)

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 31.12.2019 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 99,99989520 % 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
0,0001048 % din capitalul social.
În cursul anului 2019, 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 de un Consiliu de Administrație
format din 5 membri:
Adam Marian Cătălin – administrator președinte
Barbărasă Gheorghe – administrator membru
Dujer Ionel Cristian - administrator membru
Marcinschi Moanță Adriana Lorena - administrator membru
Radu Florin Georgel - administrator membru.

Conducerea delegată a fost asigurată de:
1. ing. Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin, director general, cu Contractul
de mandat nr. 1285/21.06.2016, suspendat la cerere până în data de
14.11.2019, cu acordul Consiliului de Administratie.
2. ec. Rada Marcela, director general adjunct.
Conducerea executivă fost asigurată de:
1. ing. Pomacu Eleodor Gabriel, director tehnic
În anul 2019, 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 Motoi Nichi Silviu – membru
A. Activitatea societății in anul 2019
În anul 2019, 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 27.097 km de drumuri
- Plombarea a 148.409 mp drumuri
- Aprovizionarea a 20.074 to. material pietros pentru întreținerea drumurilor
pietruite
- Montarea a 2.448 table indicatoare și 1.781 stâlpi susținere.
- Reprofilări mecanice 122 km.
- Marcaje rutiere 482,89 km echivalenți
- Montat parapet elastic 1.873 m.l.
- Montat parazăpezi
- Activități de deszăpezire
B. Rezultatele economico-financiare.
La sfarsitul exercitiului financiar 2019 S.P.L.D.P. Dolj S.A. a inregistrat
urmatoarele rezultate economice:
Indicatori

Realizari

Cifra de afaceri netă
Venituri totale, d.c.
- Venituri din exploatare
- Venituri financiare

30.472.486
30.801.877
30.577.094
224.783

Cheltuieli totale, d.c.
- Cheltuieli de exploatare
- Cheltuieli financiare
Rezultatul brut
Impozit pe profit
Rezultat net

29.267.281
29.267.281
0
1.534.596
181.593
1.353.003

Valoarea cifrei de afaceri nete la sfârșitul anului 2019 a fost de 30.472.486
lei. Veniturile principale au fost reprezentate de veniturile obtinute din lucrarile de
așternere covoare asfaltice, întreținere și reparații drumuri și poduri, siguranța
circulației. Este de menționat faptul că societatea a depus eforturi, prin participarea
la licitații, în vederea obținerii de lucrări la terți, astfel că în anul 2019 societatea a
realizat venituri prin lucrări executate acestora în sumă de 1.075.898 lei.
Consiliul de Administrație propune ca profitul să fie repartizat astfel:
Destinatia
Profit contabil brut
Impozit pe profit
Profit net de repartizat
- rezerva legala
-participarea salariati
profit
-varsaminte buget local Consiliul Judetean Dolj
SC Parc Industrial Craiova
-dividente actionar
SA
-alte rezerve

Suma
1.675.621,20
181.593,40
1.494.027,80
83.781,05
141.024,68
705.122,64
0,74
564.098,69

Dividendul aferent anului 2019 a fost calculat la valoarea de 0,092369091
lei/acțiune, C.J. Dolj revenindu-i suma de 705.122,64 lei.
Din Raportul de audit statutar întocmit de auditorul statutar S.C. Ciel Audit
Consulting S.R.L. privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019 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 31.12.2019, precum și a
performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru anul financiar
încheiat.
Referitor la BVC pe anul 2020 și Lista de investiții pe anul 2020:
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a fost întocmit
conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 3818/2019 privind aprobarea
formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici,
precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, a Ordonanței Guvernului nr.

26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici
la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari
sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și a art.48 din Legea bugetului
de stat pe anul 2020 nr. 5/2020.
În proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 au fost
programate venituri totale în sumă de 33.905 mii lei și cheltuieli aferente de 33.743
mii lei, rezultând un profit brut de 162 mii lei, care va fi repartizat în condițiile
legii, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.
Structura bugetului pe anul 2020 al S.P.L.D.P. Dolj S.A. este prezentată în
anexa 1 din B.V.C., astfel:
- La partea de venituri, bugetul pe anul 2020 prevede:
mii lei
Indicatori
Buget an 2020
Venituri totale
33.905
- Venituri de exploatare
33.852
- Venituri financiare
53
- La partea de cheltuieli, bugetul pe anul 2020 prevede:
mii lei
Indicatori
Buget an 2020
Cheltuieli totale
33.743
33.743
- Cheltuieli de exploatare, din care:
- Cheltuieli cu bunuri și servicii
20.833
- Cheltuieli cu impozitele și taxele
132
- Cheltuieli cu personalul
11.037
- Alte cheltuieli de exploatare
1.741
Din comparația veniturilor programate și a cheltuielilor aferente rezultă un
profit brut estimat de 162 mii lei, respectiv un profit contabil de repartizat de 136
mii lei în conformitate cu O.G. 64/2001, cu rumătoarele destinații:
DESTINAȚIA
- rezerve legale
- dividende C.J. Dolj (50% din profit)
- profit nerepartizat (alte rezerve)
TOTAL

Suma
8 mii lei
64 mii lei
64 mii lei
136 mii 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.
Programul de investiții pe anul 2020, prezentat în anexa 8 constă în:
Nr.
crt.

Denumire dotare

Bucăţi

Valoare
fara TVA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cladire ( extindere ) sediu
Sopron metalic + magazie Cernele
Modernizare cladire Bailesti
Autogreder
Elevator
Autoutilitare transport (muncitori,
mecanici, etc.)
Remorca transport (cilindri compactori,
masina marcaj, etc.)
Buldoexcavator
Autoturism pentru cantar
Freza asfalt
Masina colmatat rosturi
Magazie Cernele ( tabla )
Modernizare cladire Cernele (diferenta)
TOTAL GENERAL

1
1
1
1
1
2

(lei)
806.698
469.706
189.084
1.350.000.
30.000.
300.000.

1

62.500

2
1
1
1
1
1

960.000.
70.000.
76.000.
20.000.
17.801.
20.211.
4.372.000.

Referitor la indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pe anul
2020:

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 123/25.05.2017, s-a validat
componenţa consiliului de administraţie al Societăţii pentru Lucrări de
Drumuri şi Poduri Dolj S.A. şi contractul de mandat încheiat cu
administratorii.
In conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) al O.U.G. 109/2011, privind guvernan ța
corporativă a întreprinderilor publice, cu modific ările și complet ările ulterioare, „forma

contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a
administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe
ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adiţional la
contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde
remunerația variabilă, obiectivele şi indicatorii de performantă financiari şi
nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din
scrisoarea de așteptări
Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari ai planului de
administrare pentru perioada 2017 - 2021 au fost înaintaţi Consiliului Judeţean
Dolj de către Societatea pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A. prin
adresa nr. 12248/10.07.2017, care cuprinde procesul-verbal din data de
05.07.2017 al consiliului de administraţie, prin care se aprobă planul de
administrare a societăţii pentru perioada 2017 - 2021, plan care are în
componentă principalii indicatori financiari şi nefinanciari de îndeplinit.
Aceştia au fost negociaţi şi aprobaţi de autoritatea tutelară în forma
prezentată în planul de administrare comunicat prin adresa mai sus menţionată.
Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Dolj cu nr. 938/06.05.2020
Societatea pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A., prin Presedintele
C.A. solicită mandatarea împuterniciţilor judeţului Dolj în A.G.A. la

S.P.L.D.P. Dolj S.A. pentru a susţine şi a vota favorabil modificarea
indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru anul 2020, ce
constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor.
Conform art 27, Secţiunea a 5-a din H.G. nr. 722/2016, Normele
Metodologice pentru stabilirea măsurilor necesare implementării prevederilor
O.U.G. nr. 109/2011, „indicatorii-cheie de performanţă, ţintele şi gradul de
îndeplinire a ICP pot fi modificaţi, după caz, în următoarele situaţii:
a) …
b) …
c) Alte cauze neimputabile administratorilor şi care nu afectează
realizarea obiectivelor şi a ţintelor stabilite pentru întregul mandat.”
Având în vedere B.V.C. pe anul 2020 al S.P.L.D.P. Dolj S.A., care prevede
o cifră de afaceri la 33.852.000 (față de 35.685.000 lei în 2019), un profit net de
136.000 lei (față de 135.000 lei în 2019) și un număr mediu de salariati de 186 (în
anul 2019 tot 186), se modifică indicatorii “Rata profitului net” și "Productivitatea
muncii", astfel:

În același timp, la indicatorii nefinanciari, față de anul 2019, s-au cumulat
doi indicatori “Consumul specific de nisip de concasaj” (cu valoarea de 0,180 to/to
în 2019) și “Consumul specific de nisip natural” (cu valoarea de 0,131 mc/to x 1,6
to/mc = 0,210 to/to în 2019), aceștia reprezentând aceeași categorie de consumuri,
într-un singur indicator “Consumul specific de nisip” cu valoarea corespunzătoare
de 0,390 to/to.
De asemenea, a fost exclus din categoria indicatorilor nefinanciari
“Consumul specific de vopsea de marcaj”, întrucât, existând pe piață mai mulți
producători de vopsea de marcaj, fiecare având pentru acest produs caracteristici
diferite, este imposibil de raportat un consum efectiv (real) la un consum specific
standardizat.
Astfel, indicatorii financiari și nefinanciari pentru anul 2020 vor avea
următoarea structură:

Nr.
Indicatori financiari
crt.
1. Rata profitului net
2.

Productivitatea muncii

Anul 2020
0.402 %
182.000
lei/salariat

3.

Perioada medie de recuperare a creanțelor

90 zile

4.

Perioada medie de rambursare a datoriilor

90 zile

5.

Lichiditatea generală

6.

Rotația stocurilor

Nr.
crt.

Indicatori nefinanciari

2,00
20 rot./an
Anul 2019

2.

Consumul specific de combustibil
convențional
Consumul specific de cribluri

0.482 to./to.

3.

Consumul specific de nisip

0.390 to./to.

5.

Consumul specific de filer

129,00 kg./to.

6.

Consumul specific de bitum

71.70 kg./to.

7.

Consumul specific de emulsie

1,20 kg./m.p.

8.

Consumul specific de mixtură asfaltică

94,00 kg./m.p.

1.

15.52 kg/to.

Astfel, este necesar a se mandata împuterniciţii Judeţului Dolj la
Societatea pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A. să voteze în adunarea
generală ordinară a acţionarilor indicatorii de performanţă financiari şi
nefinanciari ai planului de administrare pentru anul 2020.
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
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 0,092369091 lei/acțiune lei/acțiune
(Anexa nr. 2), Raportul Administratorilor (Anexa 3) privind activitatea
desfășurată în anul 2019, Raportul Comisiei de Cenzori (Anexa 4) pentru
activitatea S.P.L.D.P. Dolj S.A. în exercițiul financiar 2019, Raportul
Auditorului statutar S.C. CIEL AUDIT CONSULTING SRL (Anexa 5) și
Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare (Anexa 6)
3. A) B.V.C pe anul 2020 și Nota de fundamentare a acestuia (Anexa 7)
B) Lista de investitii pentru anul 2020 și Nota de fundamentare a acesteia
(Anexa 8)
4. Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pe anul 2020, anexă la
Contractele de mandat ale administratorilor societatii (Anexa 9)

Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind mandatarea
împuterniciților Județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri si
Poduri Dolj S.A., desemna\i prin HCJD 185/07.07.2016
@nregistrat[ la S.P.L.D.P. DOLJ S.A. sub nr.
1463/14.07.2016 ]i HCJD 78/23.04.2019 @nregistrat[
la S.P.L.D.P. DOLJ S.A. sub nr. 1168/25.04.2019,
pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor următoarele:
1. A). 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 0,092369091 lei/acțiune
lei/acțiune (Anexa nr. 2), pe baza Raportului Administratorilor (Anexa 3)
privind activitatea desfășurată în anul 2019, a Raportului Comisiei de
Cenzori (Anexa 4) pentru activitatea S.P.L.D.P. Dolj S.A. în exercițiul
financiar 2019 și a Raportului Auditorului statutar S.C. CIEL AUDIT
CONSULTING SRL (Anexa 5).
B) Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar
2019 pe baza Raportului Administratorilor (Anexa 3) privind activitatea
desfășurată în anul 2019, a Raportului Comisiei de Cenzori (Anexa 4)
pentru activitatea S.P.L.D.P. Dolj S.A. în exercițiul financiar 2019 și a
Raportului Auditorului statutar S.C. CIEL AUDIT CONSULTING SRL
(Anexa 5) și a Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare
(Anexa 6)
4. A) B.V.C pe anul 2020 și Nota de fundamentare a acestuia (Anexa 7)
B) Lista de investitii pentru anul 2020 și Nota de fundamentare a acesteia
(Anexa 8)
5. Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pe anul 2020, anexă la
Contractele de mandat ale administratorilor societatii (Anexa 9)
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RAPORT 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 2019, Nota privind propunerea de repartizare a
profitului aferent anului 2019 şi fixarea dividendului, descărcarea de gestiune
a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2019, Bugetul de
venituri şi cheltuieli pe anul 2020, Lista de investiţii pentru anul 2020,
modificarea indicatorilor financiari şi nefinanciari pe anul 2020 şi Actul
Adiţional nr. 5 la Contractele de mandat ale administratorilor
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 apoi 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 a art. 4 alin. (1) lit. c) din O.G. nr. 26/2013 privind
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct
ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, a
anexelor 1-5 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a
anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare şi a
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 2019, pe baza Raportului Administratorului privind activitatea
desfășurată în anul 2019 (anexa nr. 3), a raportului Comisiei de Cenzori privind
activitatea Societăţii Pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A. în exercițiul
financiar 2019 (anexa nr. 4) și a Raportului Auditorului statutar S.C. Ciel Audit
Consulting SRL (anexa nr. 5), conform anexei nr. 1,
- Descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru exercițiul
financiar 2019, pe baza Raportului Administratorului privind activitatea
desfășurată în anul 2019 (anexa nr. 3), a raportului Comisiei de Cenzori privind

activitatea Societăţii Pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A. în exercițiul
financiar 2019 (anexa nr. 4), a Raportului Auditorului statutar S.C. Ciel Audit
Consulting SRL (anexa nr. 5) ş ia Raportului Comitetului de Nominalizare şi
Remunerare (Anexa nr. 6),
- Nota privind repartizarea profitului şi fixarea dividendului la valoarea de
0,092369091 lei/acţiune, conform anexei nr. 2,
- Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 şi Nota de fundamentare a
acestuia, conform anexei nr. 7,
- Lista de investiții pentru anul 2020 şi Nota de fundamentare a acesteia,
conform anexei nr. 8.
Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. este persoană
juridică română, fiind 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 apoi 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.
Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. este înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/163/1991 şi
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.
Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. este societate
mijlocie.
Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. a avut în cursul
anului 2019 doi acționari, respectiv Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, și
S.C. Parc Industrial Craiova S.A.
Capitalul social al Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.,
la data de 31.12.2019, este în sumă de 19.084.397,50 lei, 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 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
0,0001048% din capitalul social.
În cursul anului 2019, 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 asigurată de un Consiliu de Administraţie
format din 5 membri:
- Adam Marian Cătălin – administrator preşedinte
- Barbărasă Gheorghe – administrator membru
- Dujer Ionel Cristian – administrator membru
- Marchinschi Moanţă Adriana Lorena – administrator membru
- Radu Florin Georgel – administrator membru
Conducerea delegată a fost asigurată de:
1. ing. Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin, director general, Contract de
Mandat nr. 1285/21.06.2016 (suspendat, la cerere până în data de 14.11.2019 cu
acordul Consiliului de Adminsitraţie),
2. ec. Rada Marcela, director general adjunct.
Conducerea executivă a fost asigurată de:
1. ing. Pomacu Eleodor Gabriel, director tehnic.
În anul 2019, 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 Motoi Nichi Silviu – membru
În anul 2019, 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 Consiliul Judeţean Dolj,
constând în principalele activități:
- Asfaltarea a 27,097 km de drumuri
- Plombarea a 148.409 mp drumuri
- Aprovizionarea a 20.074 tone material pietros pentru întreținerea
drumurilor pietruite
- Montarea a 2.448 table indicatoare și 1.781 stâlpi susținere
- Reprofilări mecanice 122 km
- Marcaje rutiere 482,89 km echivalenți
- Montat parapet elastic 1.873 m.l.
- Montat parazăpezi
- Activităţi deszăpezire.

Rezultatele economico-financiare
La sfârșitul exercițiului financiar 2019, Societatea Pentru Lucrări de
Drumuri și Poduri Dolj S.A. a înregistrat următoarele rezultate economice:
Total venituri
30.801.877 lei
Total cheltuieli
29.267.281 lei
Rezultat Brut
1.534.596 lei
Impozit pe profit datorat:
181.593 lei
Rezultat net
1.353.003 lei
Profitul impozabil s-a determinat respectând prevederile legale în vigoare.
Consiliul de administrație propune ca profitul net să fie repartizat
astfel:
Destinația
Suma - lei
Profit net de repartizat
1.494.027,80
- Rezerva legală
83.781,05
- Participarea salariaților la
141.024,68
profit
- Vărsăminte buget local
Consiliul Județean Dolj
705.122,64
- Dividende acționar
S.C. Parc Industrial Craiova S.A.
0,74
- Alte rezerve
564.098,69
Dividendul aferent anului 2019 a fost calculat la valoarea de 0,092369091
lei/acţiune, Consiliului Judeţean Dolj revenindu-i suma de 705.122,64 lei.
Din Raportul de audit statutar întocmit de auditorul statutar S.C. Ciel Audit
Consulting S.R.L. privind activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2018 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 2019, precum şi a performanţei financiare şi a fluxurilor de
trezorerie pentru anul financiar încheiat.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a fost întocmit
conform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 pentru aprobarea
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici,
precum şi anexelor de fundamentare a acestuia, a Ordonanţei Guvernului nr.
26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici
la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi a art. 48 din Legea bugetului
de stat pe anul 2020 nr. 5/2020.
În proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 au fost
programate venituri totale în sumă de 33.905 mii lei și cheltuieli aferente de 33.743
mii lei, rezultând un profit brut de 162 mii lei, care va fi repartizat în condițiile
legii, prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.
Structura bugetului pe anul 2020 al Societății Pentru Lucrări de Drumuri și
Poduri Dolj S.A. este prezentată în anexa nr.1, astfel:

• La partea de venituri, bugetul pe anul 2020 se prezintă astfel:
- mii lei Indicatori
Buget an 2020
➢ Venituri totale
33.905
➢ Venituri din exploatare
33.852
➢ Venituri financiare
53
• La partea de cheltuieli, bugetul se prezintă astfel:
- mii lei
Indicatori
➢ Cheltuieli totale
- Cheltuieli de exploatare, din care:
- Cheltuieli cu bunuri şi servicii
- Cheltuieli cu impozitele şi taxele
- Cheltuieli cu personalul
- Alte cheltuieli de exploatare

Buget an 2020
33.743
33.743
20.833
132
11.037
1.741

Din comparația veniturilor programate și a cheltuielilor aferente rezultă un
profit brut estimat la 162 mii lei, respectiv un profit contabil de repartizat de 136
mii lei în conformitate cu O.G. nr. 64/2001, cu următoarele destinaţii:
- mii lei Destinaţia

Suma
8
64
64
136

Rezerve legale de 5%
Dividende datorate Consiliului Județean Dolj
Alte rezerve
TOTAL

Sursele de finanțare a investițiilor pentru anul 2020 provin din surse
proprii, alocaţii de la buget şi alte surse și vor fi utlizate pentru dotarea societății
conform programului de investiții pentru anul 2020.
Programul de investiţii pe anul 2020, prezentat în anexa nr. 8, constă în:
- lei Nr.
Denumire
Cantitate
Valoare
crt.
1. Clădire (extindere) sediu
1
806.698
2.

Şopron metalic + magazie Cernele

1

469.706

3.

Modernizare clădire Băileşti

1

189.084

4.

Autogreder

1

1.350.000

5.

Elevator

1

30.000

6.

2

300.000

1

62.500

8.

Autoutilitare transport (muncitori, mecanici,
etc.)
Remorca transport (cilindri compactori,
maşina marcaj, etc.)
Buldoexcavator

2

960.000

9.

Autoturism pentru cântar

1

70.000

10. Freza asfalt

1

76.000

11. Maşina colmatat rosturi

1

20.000

12. Magazie Cernele (tabla)

1

17.801

13. Modernizare clădire Cernele (diferenţa)

1

20.211

7.

TOTAL

4.372.000

Faţă 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 2019, Nota
privind propunerea de repartizare a profitului aferent anului 2019 şi fixarea
dividendului, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar
al anului 2019, Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, Lista de investiţii
pentru anul 2020, modificarea indicatorilor financiari şi nefinanciari pe anul 2020
şi Actul Adiţional nr. 5 la Contractele de mandat ale administratorilor.
.
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea proiectului de hotărâre
privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj
la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.
pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor
situațiile financiare pe anul 2019, Nota privind propunerea de repartizare a
profitului aferent anului 2019 și fixarea dividendului, descărcarea de gestiune
a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019, Bugetul de
venituri și cheltuieli pe anul 2020, Lista de investiții pentru anul 2020,
modificarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari
pe anul 2020 și
Actul adițional nr. 5 la contractele de mandat ale administratorilor

La data de 18.05.2020, Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj
S.A. a întocmit Referatul de Aprobare nr. 1019, privind mandatarea
împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri
Dolj S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor situațiile financiare
pe anul 2019, Nota privind propunerea de repartizare a profitului aferent anului
2019 și fixarea dividendului, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru
exercițiul financiar al anului 2019, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020,
Lista de investiții pentru anul 2020, modificarea indicatorilor de performanță
financiari și nefinanciari pe anul 2020 și Actul adițional nr. 5 la contractele de
mandat ale administratorilor și, cu adresele nr. 746/31.03.2020 și 938/06.05.2020,
înregistrate la Consiliul Județean Dlj cu nr. 12844/02.04.2020, respectiv
14676/07.05.2020, a transmis spre aprobare acest proiect de hotărâre, având în
vedere următoarele aspecte:
1. În proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.P.L.D.P.
Dolj S.A. au fost programate venituri totale în sumă de 33.905 mii lei și cheltuieli
aferente de 33.743 mii lei, rezultând un profit brut de 162 mii lei, respectiv 136 mii
lei net, care va fi repartizat, în condițiile legii, prin Hotărâre a Adunării Generale a
Acționarilor. Având în vedere aspectul că, pentru anul 2020, bugetul de venituri și
cheltuieli al societății prevede o cifră de afaceri de 33.852.000 lei (față de
35.685.000 lei în anul 2019) și un număr mediu de salariați de 186, se vor modifica
indicatorii ,,Rata profitului net” și ,,Productivitatea muncii”, astfel:

Rata profitului net = Profitul net/Cifra de afaceri x 100 = 0,402%;
Productivitatea muncii = Cifra de afaceri/Nr. mediu de personal = 33852000/186 =
182000 lei.
2. La indicatorii nefinanciari, față de anul 2019, s-au cumulat doi indicatori:
“Consumul specific de nisip de concasaj” (cu valoarea de 0,180 to/to în anul 2019)
și “Consumul specific de nisip natural” (cu valoarea de 0,131 mc/to x 1,6 to/mc =
0,210 to/to în 2019), aceștia reprezentând aceeași categorie de consumuri, într-un
singur indicator “Consumul specific de nisip” cu valoarea corespunzătoare de
0,390 to/to.
3. A fost exclus din categoria indicatorilor nefinanciari “Consumul specific de
vopsea de marcaj”, întrucât, existând pe piață mai mulți producători de vopsea de
marcaj, fiecare având pentru acest produs caracteristici diferite, este imposibil de
raportat un consum efectiv (real) la un consum specific standardizat.
Astfel, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2020
vor avea următoarea structură:
Nr.
Indicatori financiari
crt.
1. Rata profitului net

Anul 2020

2.

Productivitatea muncii

3.

Perioada medie de recuperare a creanțelor

0.402 %
182.000
lei/salariat
90 zile

4.

Perioada medie de rambursare a datoriilor

90 zile

5.

Lichiditatea generală

6.

Rotația stocurilor

Nr.
crt.

Indicatori nefinanciari

2,00
20 rot./an
Anul 2020

2.

Consumul specific de combustibil
convențional
Consumul specific de cribluri

0.482 to./to.

3.

Consumul specific de nisip

0.390 to./to.

5.

Consumul specific de filer

129,00 kg./to.

6.

Consumul specific de bitum

71.70 kg./to.

7.

Consumul specific de emulsie

1,20 kg./m.p.

8.

Consumul specific de mixtură asfaltică

94,00 kg./m.p.

1.

15.52 kg/to.

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.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 123/25.05.2017, s-au validat
componența consiliului de administrație al Societății pentru Lucrări de Drumuri și
Poduri Dolj S.A. și contractele de mandat încheiate cu administratorii.
În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011,
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și
completările ulterioare, ,,forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu
administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul
adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor
consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de
societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și
indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea
generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări”.
Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai planului de
administrare pentru perioada 2017-2021 au fost înaintați Consiliului Județean Dolj
de Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. prin adresa nr.
12248/10.07.2017, care cuprinde procesul-verbal al consiliului de administrație din
data de 05.07.2017, prin care a fost aprobat planul de administrare a societății
pentru perioada 2017 – 2021, plan ce cuprinde și principalii indicatori financiari și
nefinanciari de îndeplinit. Aceștia au fost negociați și aprobați de autoritatea
publică tutelară în forma prezentată în planul de administrare comunicat prin
adresa mai sus menționată. Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.
88/30.05.2019 au fost actualizați acești indicatori și a fost aprobat actul adițional nr
4 la contractul de mandat al administratorilor.
Conform art. 27, Secțiunea a 5-a, Anexa 2 din H.G. nr. 722/2016, Normele
Metodologice pentru stabilirea măsurilor necesare implementării prevederilor
O.U.G. nr. 109/2011, ,,indicatorii-cheie de performanță, țintele și gradul de
îndeplinire a ICP pot fi modificați, după caz, în următoarele situații:
c) Alte cauze neimputabile administratorilor și care nu afectează realizarea
obiectivelor și a țintelor stabilite pentru întregul mandat.”
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 modificarea indicatorilor de
performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de

Consiliul de Administrație pentru anul 2020, precum și actul adițional nr. 5 la
contractele de mandat ale administratorilor, privind modificarea corespunzătoare a
acestor indicatori.
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.16031/ 21.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra
proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Judeţului Dolj la Societatea Pentru
Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală a Acţionarilor
situațiile financiare pe anul 2019, Nota privind propunerea de repartizare a profitului aferent
anului 2019 și fixarea dividendului, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul
financiar al anului 2019, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, Lista de investiții pentru
anul 2020, modificarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2020 și
Actul adițional nr. 5 la contractele de mandat ale administratorilor
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 împuterniciţilor Judeţului Dolj la Societatea
Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală a
Acţionarilor situațiile financiare pe anul 2019, Nota privind propunerea de repartizare a
profitului aferent anului 2019 și fixarea dividendului, descărcarea de gestiune a
administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019, Bugetul de venituri și cheltuieli pe
anul 2020, Lista de investiții pentru anul 2020, modificarea indicatorilor de performanță
financiari și nefinanciari pe anul 2020 și Actul adițional nr. 5 la contractele de mandat ale
administratorilor , propus de preşedintele Consiliului Judeţean Dolj în raport cu atribuțiile și
competențele specifice acestui compartiment și a constatat următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: acordarea mandatului special reprezentanţilor
Judeţului Dolj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și
Poduri Dolj 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.111 alin.(1), alin.(2) lit.a), d) și e) și art.125 alin.(1) din Legea societăţilor
comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale
sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- art.3, pct.2 lit.f, art.29 alin.(1), art.55 alin.(3) și art.30, alin.(4) din O.U.G.nr.109/2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art.27 lit.c), Secţiunea a5-a, Anexa 2 din H.G. nr.722/2016, Norme metodologice pentru
stabilirea măsurilor necesare implementării prevederilor O.U.G. nr.109/2011;

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a
compartimentului juridic: nu este cazul.
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,
ŞEF SERVICIU JURIDIC,
DAIANA STOICA
Întocmit,
CONSILIER JURIDIC,
Simona Bărăgan

ANEXA 9
Anexa la Contractele de mandat ale administratorilor
Indicatori de performanta financiari si nefinanciari
de indeplinit pentru anul 2020

Având în vedere Proiectul B.V.C. pe anul 2020 al S.P.L.D.P. Dolj S.A., care prevede o cifră de
afaceri la 33.852.000, un profit net de 136.000 lei și un număr mediu de salariati de 186, se modifică
indicatorii “Rata profitului net” care se calculeaza prin raportarea profitului net la cifra de afaceri
rezultând o valoare de 0,402% și "Productivitatea muncii" care se calculează prin raportarea cifrei de
afaceri la numărul mediu de salariați, respectiv acesta având valoarea de 182.000 lei/salariat.
În același timp, la indicatorii nefinanciari, față de anul 2019, s-au cumulat doi indicatori
“Consumul specific de nisip de concasaj” și “Consumul specific de nisip natural”, aceștia reprezentând
aceeași categorie de consumuri, într-un singur indicator “Consumul specific de nisip” cu valoarea
corespunzătoare de 0,390 to/to.
De asemenea, a fost exclus din categoria indicatorilor nefinanciari “Consumul specific de
vopsea de marcaj”, întrucât, existând pe piață mai mulți producători de vopsea de marcaj, fiecare având
pentru acest produs caracteristici diferite, este imposibil de raportat un consum efectiv (real) la un
consum specific standardizat.

Nr.
crt.

Indicatori financiari

Anul 2020

1.

Rata profitului net

0.402 %

2.

Productivitatea muncii

3.

Perioada medie de recuperare a creanțelor

90 zile

4.

Perioada medie de rambursare a datoriilor

90 zile

5.

Lichiditatea generală

6.

Rotația stocurilor

182.000 lei/salariat

2,00
20 rot./an

.
Nr.
crt.

Indicatori nefinanciari

Anul 2019

1.

Consumul specific de combustibil convențional

15.52 kg/to.

2.

Consumul specific de cribluri

0.482 to./to.

3.

Consumul specific de nisip

0.390 to./to.

5.

Consumul specific de filer

129,00 kg./to.

6.

Consumul specific de bitum

71.70 kg./to.

7.

Consumul specific de emulsie

1,20 kg./m.p.

8.

Consumul specific de mixtură asfaltică

94,00 kg./m.p.

Președinte Consiliu de Administrație
Adam Marian Cătălin

Anexa nr. 10 la H.C.J. Dolj nr. …………..
Act Adițional nr. 5 la
CONTRACTUL DE MANDAT nr. ………………
(anexă la H.C.J. Dolj nr. 123/25.05.2017)

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., cu sediul în
Craiova, str. Drumul Jiului, nr. 10, jud. Dolj, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă
Tribunalul Dolj cu nr. J 16/163/1991, reprezentată prin împuterniciții Cocău Cristian
Florian, Penciu Paul-Cătălin, Bondoc George-Mădălin, Iancu Diana-Valy, Anghel
Ovidiu-Petrișor, în baza mandatului special acordat de Consiliul Judeţean 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 întocmit
prezentul act adițional care are ca obiect actualizarea indicatorilor de performanță
financiari și nefinanciari de îndeplinit în anul 2020, astfel:
Art. 1.
Indicatori de performanță financiari și nefinanciari de îndeplinit în anul 2020:
Nr.
Indicatori financiari
crt.
1. Rata profitului net

Anul 2020

2.

Productivitatea muncii

3.

Perioada medie de recuperare a creanțelor

0.402 %
182.000
lei/salariat
90 zile

4.

Perioada medie de rambursare a datoriilor

90 zile

5.

Lichiditatea generală

6.

Rotația stocurilor

Nr.
crt.

Indicatori nefinanciari

2,00
20 rot./an
Anul 2020

2.

Consumul specific de combustibil
convențional
Consumul specific de cribluri

0.482 to./to.

3.

Consumul specific de nisip

0.390 to./to.

5.

Consumul specific de filer

129,00 kg./to.

6.

Consumul specific de bitum

71.70 kg./to.

7.

Consumul specific de emulsie

1,20 kg./m.p.

8.

Consumul specific de mixtură asfaltică

94,00 kg./m.p.

1.

15.52 kg/to.

Art. 2.
Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractul de mandat
nr. …………. (anexă la HCJ Dolj nr. 123/25.05.2017) și reprezintă acordul de voință
al părților.
Celelalte articole din contract rămân nemodificate.
Art. 3.
Prezentul act adițional a fost încheiat azi, ..................., în 2 exemplare.
Actul adițional face parte integrantă din contractul de mandat.

SOCIETATEA,

ADMINISTRATOR,

SOCIETATEA PENTRU LUCRĂRI
DE DRUMURI ȘI PODURI DOLJ S.A.
………………………
Prin împuterniciții AGA,
Cocău Cristian Florian
Penciu Paul-Cătălin
Bondoc George-Mădălin
Iancu Diana-Valy
Anghel Ovidiu-Petrișor

