
 

 

 

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. 
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  PREŞEDINTE,                       Contrasemnează 

                                                                     Secretar General al Județului, 

 

ION PRIOTEASA            ANDA NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


