CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind desemnarea împuterniciților Județului Dolj la
S.C. Parc Turism S.A. Craiova
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţa ordinară,
având în vedere referatul de aprobare al Direcției Imagine și Coordonare
Instituţii Subordonate, Biroul Coordonare şi Monitorizare Instituţii Subordonate
înregistrat sub nr. 30077/02.12.2020, prin care se propune desemnarea împuterniciților
care să reprezinte interesele Județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova,
raportul Serviciului Juridic, Administrație Locală nr. 30388/03.12.2020, precum și
avizul comisiilor de specialitate,
prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) și art. 643 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 176, art. 182 și art. 196
alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se desemnează împuterniciții Consiliului Județean Dolj să reprezinte
interesele județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova, a căror activitate se va
desfăşura pe baza unui contract de mandat, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre,
după cum urmează:
1. Neagu Mihai
2. Stănculescu Anișoara
Art. 2 – (1) Persoanele desemnate la art. 1 vor primi mandat special din partea
Consiliului Județean Dolj în vederea îndeplinirii împreună a atribuțiilor prevăzute de
lege pentru adunările generale.

(2) În lipsa mandatului special, împuterniciții vor vota împotriva
oricărui punct de pe ordinea de zi a ședințelor.
Art. 3 – Persoanele împuternicite la art. 1 vor fi mandatate de către Consiliul
Județean Dolj pentru fiecare adunare generală, iar votul va fi exprimat obligatoriu, în
conformitate cu mandatul primit.
Art. 4 – Durata mandatului împuterniciților este egală cu durata actualului
consiliu județean.
Art. 5 – Se împuternicește directorul general al S.C. Parc – Turism S.A.
Craiova în vederea efectuării operațiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe
lîngă Tribunalul Dolj.
Art. 6 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
însărcinează Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj, S.C. Parc –
Turism S.A. Craiova şi împuterniciții județului Dolj.
Art. 7 – Prezenta hotărâre se va comunica împuterniciților și Societății
Comerciale Parc Turism S.A. Craiova.

Nr. 231
PREŞEDINTE,
Dorin Cosmin VASILE

Adoptată la data de 15.12.2020
Contrasemnează
Secretar General al Județului,
Anda NICOLAE

Anexa
la H.C.J. Dolj nr. 231/2020

CONTRACT DE MANDAT
CAPITOLUL I
PĂRŢILE CONTRACTANTE
Art. 1
Consiliul Județean Dolj, în calitate de reprezentant al participanților județului
Dolj la S.C. PARC TURISM S.A. Craiova, cu sediul în Craiova, str. Bibescu
nr.12, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J 16/445/1999,
cod unic de înregistrare R11940770, în calitate de mandant, reprezentat prin
președinte Dorin Cosmin VASILE, pe de o parte
și

1. Dl./Dna.............................................., împuternicit/ă al/a Consiliului Județean
Dolj conform Hotărârii nr.........................., cu domiciliul în ..............., Str.
......................., nr. ....., bl. ......, sc. ..., et. ..., ap. ..., județul Dolj, posesor CI
seria ..., nr. ...... , eliberat la data de ................. , CNP........................
2. Dl./Dna.............................................., împuternicit/ă al/a Consiliului Județean
Dolj conform Hotărârii nr. ........................., cu domiciliul în ..............., Str.
......................., nr. ....., bl. ......, sc. ..., et. ..., ap. ..., județul Dolj, posesor CI
seria ..., nr. ...... , eliberat la data de ................. , CNP ........................
în calitate de mandatari, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract de mandat în
următoarele condiţii:

CAPITOLUL II
CONDIŢIILE MANDATULUI
Art. 2
În temeiul Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, judeţul Dolj - Consiliul Judeţean Dolj, în
calitate de acţionar majoritar la S.C. Parc Turism S.A. Craiova acordă împuternicire
persoanelor mandatate pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa
de acţionar, iar mandatarii îşi asumă obligaţia încheierii actelor în numele
mandantului, şi în limita mandatului, îndeplinind toate condiţiile prevăzute de lege.
CAPITOLUL III
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 3
Mandantul împuterniceşte pe mandatari înlimitele stabilite prin prezentul
contract să reprezinte interesele judeţului Dolj – Consiliului Judeţean Dolj în
adunările generale ordinare şi extraordinare la S.C. Parc Turism S.A. Craiova.
Actele făcute de mandatari, în limitele puterilor primite, sunt opozabile
terţilor.
CAPITOLUL IV
DURATA CONTRACTULUI
Art. 4
Prezentul contract se încheie pe durata mandatului consiliului judeţean
constituit la data de 03.11.2020 şi intră în vigoare la data semnării.
CAPITOLUL V
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
A. OBLIGAŢIILE MANDATARILOR
Art. 5
În perioada în care capitalul societăţii comerciale este majoritar al judeţului
Dolj, mandatarii îndeplinesc împreună obligaţiile adunării generale a acţionarilor,
stabilite prin legislaţia în vigoare şi actul constitutiv al societăţii, numai pe baza

împuternicirilor speciale ce le vor fi acordate de Consiliul Judeţean Dolj.
În lipsa mandatului special, împuterniciţii vor vota împotriva oricărui punct
de pe ordinea de zi a adunării generale, pentru care nu au primit mandat.
Art. 6
Mandatarii, în exercitarea atribuţiilor ce le revin conform legislaţiei în
vigoare, au obligaţia ca, ori de câte ori constată situaţii de natură să prejudicieze
activitatea economico-financiară a societăţii, să anunţe şi să propună mandantului
modul de rezolvare al acestuia într-un termen stabilit.
Art. 7
Alte obligaţii
a) Mandatarii se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata
contractului şi răspund faţă de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a
prevederilor art. 6 şi vor informa pe mandant, trimestrial sau ori de câte ori
li se solicită, în legătură cu modul cum îşi exercită obligaţiile cu care au
fost mandataţi.
b) Să ia măsuri ca societatea comercială să transmită mandantului toate datele
şi informaţiile solicitate de acesta.
c) Să depună la Consiliul Judeţean Dolj, în termen de cel mult două zile de
la data desfăşurării adunării generale a acţionarilor, copii conforme cu
originalul de pe hotărârile adoptate de către fiecare adunare generală
ordinară sau extraordinară.
d) Să transmită hotărârea cu privire la aprobarea bilanţilui contabil însoţită de
formularele referitoare la repartizarea profitului, a dividendelor datorate,
să semneze şi să transmită documentele aferente decontării sumelor
cheltuite cu aprobare a bilanţului contabil. Sumele vor fi reţinute din
dividendul cuvenit mandatarului.
B. OBLIGAŢIILE MANDANTULUI
Art. 8
Mandantul va asigura mandatarilor sprijinul solicitat în situaţiile prevăzute la art. 6.

CAPITOLUL VI
RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art. 9
Răspunderea mandatarilor:
a) Mandatarii sunt ţinuţi răspunzători în condiţiile legislaţiei comerciale şi
prezentului contract. În acest sens, răspunderea lor funcţionează pentru
neexecutarea totală/parţială cât şi pentru executarea defectuoasă a
contractului;
b) Producerea de daune materiale şi morale mandantului prin fapte sau
omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea
civilă a mandatarilor.
Art. 10
Răspunderea mandantului:
a) Răspunderea mandantului va fi operantă
în situaţia nerespectării
obligaţiilor asumate prin prezentul contract, precum şi în situaţia executării
defectuoase, a neexecutării totale/parţiale a obligaţiilor asumate;
b) Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de
prejudicii, săvârşite de mandatari prin depăşirea competenţelor atribuite
prin prezentul contract.
CAPITOLUL VII
MODIFICAREA CONTRACTULUI
Art. 11
Prezentul contract se poate modifica la iniţiativa uneia dintre părţi, cu acordul
părţilor sau ca urmare a hotărârii Consiliului Judeţean Dolj.
CAPITOLUL VIII
ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 12
Contractul de mandat încetează prin:
a) Expirarea termenului;
b) Imposibilitatea fortuită de executare;
c) Revocarea mandatarilor;
d) Renunţarea mandatarului/lor;

e) Punerea sub interdicţie judecătorească a mandatarului.
Renunţarea se va face prin notificare şi restituirea de către mandatar a contractului.
Restituirea contractului se va face şi în caz de revocare a mandatului. Numirea unui
nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data revocării.
CAPITOLUL IX
DISPOZIŢII FINALE
Art. 13
Clauzele prezentului contract se vor completa cu prevederile Legii 31/1990,
republicată, cu modificările şi compleările ulterioare şi dispoziţiile Codului civil.
Prezentul contract a fost încheiat în ..... exemplare, câte unul pentru fiecare
parte, astăzi ...../...../2020.

MANDANT JUDEŢUL DOLJ
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

PREŞEDINTE,
Dorin Cosmin VASILE
MANDATARI,
1.
2.

.............................
.............................

