CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
HOTĂRÂRE
privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. High-Tech
Industry Park Craiova S.A. să voteze în Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor luarea unor măsuri
Consiliul Județean Dolj, întrunit în şedință ordinară,
având în vedere Adresa nr. 155/02.02.2021 a S.C. High-Tech Industry
Park Craiova S.A, Referatul de aprobare nr. 154/02.02.2021 întocmit de
S.C. High – Tech Industry ParkCraiova S.A., Raportul comun al Directiei
Imagine si Coordonare Institutii Subordonate si Directiei Economice nr.
4017/18.02.2021, Raportul Serviciului Juridic, Administrație Locală nr.
3920/18.02.20121, precum și avizul comisiilor de specialitate,
în baza prevederilor art. 113 lit. g), art. 125 alin. (1) și art. 207 alin. (1),
lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit.a), alin. (2) lit. d), art. 182 alin (1) și art.
196 alin. (1) lit. a) si art. 296 alin (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se mandatează împuterniciții Județului Dolj la S.C. High – Tech Industry
Park Craiova S.A. să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor
următoarele măsuri:
1. Trecerea din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în
domeniul public al Județului Dolj a bunului imobil “Rețea alimentară cu apă”,
având valoarea totală de 545.623,68 lei, din care TVA 87.116,39 lei, situat în
Craiova, Calea București, nr. 325C;
2. Trecerea din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în
domeniul public al Județului Dolj a bunului imobil “Rețea de canalizare
menajară”, având valoarea totală de 509.298,79 lei, din care TVA 81.316,61 lei,
situat în Craiova, Calea București, nr. 325C;
3. Trecerea din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în
domeniul public al Județului Dolj a bunului imobil “Canalizare pluvială”, având
valoarea totală de 2.458.675,58 lei, din care TVA 392.561,65 lei, situat în
Craiova, Calea București, nr. 325C;

4. Trecerea din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în
domeniul public al Județului Dolj a bunului imobil “Rețea de hidranți interiori și
exteriori”, având valoarea totală de 1.271.901,95 lei, din care TVA 203.076,78
lei, situat în Craiova, Calea București, nr. 325C;
5. Diminuarea capitalului social al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.,
deținut de Județul Dolj, de la valoarea totală de 13.998.000 lei la valoarea totală
de 9.212.500 lei, prin diminuarea numărului de acțiuni, în schimbul restituirii
către Acționarul Majoritar Județul Dolj, a bunurilor în natură în valoare totală de
4.785.500 lei, prezentate în anexa la prezenta hotărâre.
Capitalul social al societății High – Tech Industry Park Craiova S.A., în
valoare de 9.214.500 va fi divizat în 92.145 acțiuni cu o valoare nominală de
100 lei/acțiune.
În urma diminuării capitalului social al societății High – Tech Industry
Park Craiova S.A., aceasta va avea următoarea structură:
a) Județul Dolj deține 92.125 acțiuni cu o valoare nominală totală de
9.212.500 lei, reprezentând 99.9783% din capitalul social al societății
High – Tech Industry Park Craiova S.A.
b) S.C. Parc Industrial Craiova S.A. deține 20 acțiuni, cu o valoare nominală
de totală de 2.000 lei, reprezentând 0.0217% din capitalul social al
societății High – Tech Industry Park Craiova S.A.
Art. 2 Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, împuterniciții
Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. și
S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 3 Câte un exemplar din prezenta hotărâre se va comunica S.C. High-Tech
Industry Park Craiova S.A. și persoanelor împuternicite să reprezinte interesele
județului Dolj la S.C. High - Tech Industry Park Craiova S.A.
Nr. _______
PREŞEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

Adoptată la data de ___________ 2021
Contrasemnează
Secretar General al Județului,
ANDA NICOLAE
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J16/600/2014 ; CUI : RO 33012575
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e-mail:contact@hightechindustrypark.ro
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PREŞEDINTE,
DORIN COSMIN VASILE

REFERAT DE APROBARE
privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. High-Tech
Industry Park Craiova S.A. să voteze în Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor luarea unor măsuri
Prin Hotărârea nr. 60/2014 a Consiliului Județean Dolj s-a aprobat
înființarea Parcului Industrial “High-Tech Industry Park Craiova S.A.”, pe un
teren în suprafață totală de 24,1341 ha, aflat în domeniul privat al Județului Dolj
și în administrarea Consiliului Județean Dolj, precum și darea în administrarea
S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A. a acestui teren și a construcțiilor
aferente, în vederea exploatării lor în regim de parc industrial. Terenul aparține
Imobilului 349 (parțial) Craiova – amplasament 6 și este situat în Craiova, Calea
București, Calea București nr. 325C.
Ca urmare, a fost încheiat Contractul de Administrare nr. 2077/04.02.2015
între Consiliul Județean Dolj și S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A.
S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A. a fost înființată prin Ordinul
Ministerului
Dezvoltării
Regionale
și
Admonistrației
Publice
nr. 891/05.05.2015, publicat în M.O. nr. 341/19.05.2015, ca persoană juridică
română de drept privat, cu scop patrimonial, având ca acționari:
1. Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj – persoană juridică de drept
public fără scop lucrativ, și
2. S.C. Parc Industrial Craiova S.A. – persoană juridică de drept privat.
În vederea asigurării necesarului de utilități pentru firmele și companiile
rezidente în parcul industrial High – Tech Industry Park Craiova, situat în
municipiul Craiova, Calea București nr. 325C, în ceea ce privește asigurarea
alimentării cu apă și canalizare, hidranți interiori și exteriori, s-a impus execuția
de către Consiliul Județean Dolj, a lucrărilor de construcții aferente următoarelor
bunuri, în valoare totală de 4.785.500 lei inclusiv TVA.

Datele de înregistrare în contabilitate a acestor rețele sunt următoarele:
Nr.
crt.

Denumirea bunului

Nr. inventar

Valoare
de inventar

Valoare
rămasă după
amortizare la
31.01.2021
(fără TVA)

Valoare
inclusiv
TVA

1.

Rețea de alimentare cu
apă
Rețea
canalizare
menajeră
Canalizare pluvială
Rețea
de
hidranți
interiori și exteriori
TOTAL

10017

464.269,48

458.507,29

545.623,68

10018

433.360,77

427.982.18

509.298,79

10023
10024

2.075.130,01
1.073.518,36

2.066.113,93
1.068.825,17

2.458.675,58
1.271.901,95

4.046.278,62

4.021.428,57

4.785.500

2.
3.
4.

Prin lucrările de execuție a acestor bunuri, Consiliul Județean Dolj a
urmărit racordarea parcului industrial High – Tech Industry Park Craiova la
rețelele exterioare existente.
Scopul trecerii rețelelor de apă, respectiv canalizare menajeră, în
patrimoniul Județului Dolj, este acela de a fi concesionate ca bunuri de retur
către S.C. Compania de apă Oltenia S.A., în calitate de unic operator regional
licențiat pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, în
condițiile legii.
Este oportun acest lucru deoarece este finalizată și cuplată la reteaua
executată de către S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A. și stația de
pompare investiție a Consiliului Județean Dolj, care a fost executată în
proximitatea terenului aflat în administrarea parcului industrial și care se va
concesiona ca bun de retur către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., prin
încheierea unui Act Adițional la Protocolul de predare – primire nr. 12854/2011,
care este anexă la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de
Alimentare cu Apă și Canalizare încheiat cu Județul Dolj, în vederea prestării
serviciului public de furnizare apă potabilă și preluare ape uzate menajere de la
toți consumatorii din parcul industrial High – Tech Industry Park Craiova.
Menționăm că, S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A. nu are
calitatea de operator de apă, această calitate revenind în exclusivitate Companiei
de Apă Oltenia care este unicul operator regional al serviciului public de
alimentare cu apă, fiind autorizată să exploateze Sistemul Public de alimentare
cu apă pe raza județului Dolj.
Rețeaua de alimentare cu apă potabilă este formată dintr-o conductă de
alimentare cu apă potabilă din polietilenă de înaltă densitate PEID/PEHD
montată în subteran la o adâncime mai mare de 0,8 m (cotă de îngheț), pozată pe
un pat de nisip de 10 – 15 cm. grosime și acoperită cu un alt strat de nisip de
10 – 15 cm. Instalația de apă potabilă este cuplată la conducta de distribuție
aparținând Companiei de Apă în proximitatea străzii Calea București, în paralel
cu terenul aparținând parcului industrial și de asemenea, o a doua cuplare se va
face la stația de pompare realizată de Consiliul Județean Dolj, care este

executată și care este amplasată în proximitatea terenului aflat în administrarea
parcului industrial.
Alimentarea cu apă potabilă se face prin intermediul conductei de
distribuție la fiecare consumator, ce sunt racordate prin intermediul unui
branșament propriu având Dn 32-63 mm, în funcție de specificul activității și de
numărul de personal al acestuia. Săpăturile pentru rețeaua de distribuție a apei
potabile au fost executate la o adâncime minimă de 60 cm., presiunea asigurată
de branșamentul la conducta de distribuție aparținând Companiei de Apă Oltenia
fiind de 1,5 bari, branșament amplasat la limita sudică de proprietate, în
imediata vecinătate a străzii Calea București.
Canalizarea menajeră este compusă dintr-o canalizare gravitațională,
SPAU (stație Pompare Ape Uzate) și o canalizare sub presiune. Căminele de
vizitare sunt din beton, din tub DN = 1000 mm și au capace cu ramă carosabilă.
Conductele pentru canalizare menajeră sunt executate din conducte
corogat de tip Pipelife Pragma din PP-B având clasă de rezistență SN 10, cu
diametre cuprinse între 200 mm – 250 mm, ce au rolul de a colecta și evacua
apele uzate.
Canalizarea pluvială este realizată gravitațional din conducte DN315, 400,
500, 630, 800, 1200 și cuprinde 44 de cămine de vizitare din beton cu capace cu
ramă carosabilă. Conductele pentru canalizarea pluvială sunt executate din
conductă corogat PIPELIFE programa PP cu clasa de rezistență SN10. Lucrarea
a fost executată în baza a AC nr. 1760/07.12.2018 în baza contractului
nr. 6/12.08.2019 de către firma TCIF Craiova S.A. fiind recepționată în baza PV
de recepție la terminarea lucrărilor nr. 133153/30.09.2020.
Rețeaua de hidranți interiori și exteriori este realizată din conducte
PE100SDR11 cu DN160, cuprinde 27 de hidranți exteriori, 12 cămine de
vizitare din beton cu vane, 1 motogenerator de 250KVA și o stație de pompare
complet echipată. Lucrarea a fost executată în baza a AC nr. 1760/07.12.2018 în
baza contractului nr. 5/15.07.2019 de către firma DIVERSINST S.R.L
fiind recepționată în baza PV de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 133153/30.09.2020.
Pentru aceste considerente, a fost convocată adunarea generală
extraordinară a acționarilor S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., la data
de 26.02.2021, la sediul societății din Craiova, str. Calea București nr. 325C,
jud. Dolj, având pe ordinea de zi:
- aprobarea diminuării capitalului social al S.C. High-Tech Industry
Park Craiova S.A., deținut de Județul Dolj, de la valoarea totală de
13.998.000 lei la valoarea totală de 9.212.500 lei, prin diminuarea
numărului de acțiuni în schimbul restituirii către Acționarul Majoritar
Județul Dolj, a bunurilor în natură în valoare totală de 4.785.500 lei,
prezentate în anexa la prezenta hotărâre.

Capitalul social al societății High – Tech Industry Park Craiova S.A.,
în valoare de 9.214.500 va fi divizat în 92.145 acțiuni cu o valoare
nominală de 100 lei/acțiune.
În urma diminuării capitalului social al societății High – Tech Industry
Park Craiova S.A., aceasta va avea următoarea structură:
c) Județul Dolj deține 92.125 acțiuni cu o valoare nominală totală de
9.212.500 lei, reprezentând 99.9783% din capitalul social al
societății High – Tech Industry Park Craiova S.A.
d) S.C. Parc Industrial Craiova S.A. deține 20 acțiuni, cu o valoare
nominală de totală de 2.000 lei, reprezentând 0.0217% din capitalul
social al societății High – Tech Industry Park Craiova S.A.
- trecerea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare
menajeră, canalizare pluvială, rețea de hidranți exteriori și interiori din
patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A în domeniul
public al judetului Dolj.
Conform dispozițiilor art. 52 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările
ulterioare, ,,Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere
informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce
urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de
întreprinderea publică cu:
b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă
tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin
echivalentul în lei a 100.000 euro”.
În 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”. Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 230/15.12.2020, au fost
desemnate persoanele împuternicite să reprezinte interesele județului la
S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pe bază de contract de mandat.
Având în vedere cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare
proiectul de hotărâre anexat.

Întocmit,
Președinte Consiliul de Administrație,
Gabriel Bunta

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 4017/18.02.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea proiectului de hotărâre
privind mandatarea împuterniciților județului Dolj
la S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.
să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor
luarea unor măsuri
S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. este persoană juridică
înființată în baza Legii nr. 31/1990, modificată, cu toate actualizările la zi, de
către Consiliul Județean Dolj, prin H.C.J. Dolj nr. 59/2014 privind înființarea
societății comerciale care urmează să administreze parcul industrial High-Tech
Industry Park Craiova și H.C.J. Dolj nr. 60/2014 privind înființarea parcului
industrial și desemnarea S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. ca
societate-administrator a acestui parc industrial. Societatea are ca obiect
principal de activitate administrarea patrimoniului privat al județului Dolj
preluat în administrare, conform contractului de administrare nr.
2077/04.02.2015, în regim de “PARC INDUSTRIAL”, conform Legii
nr.186/2013, privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.
S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. funcționează sub autoritatea
județului Dolj, ca societate pe acțiuni, persoană juridică de drept privat cu scop
patrimonial, având ca acționari 2 persoane juridice de drept public și privat,
respectiv:
1. Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj – persoană juridică de drept
public, fără scop lucrativ,
2. S.C. Parc Industrial Craiova S.A. – persoană juridică de drept privat.
În vederea asigurării necesarului de utilități pentru firmele și companiile
rezidente în parcul industrial High – Tech Industry Park Craiova, situat în
municipiul Craiova, str. Calea București nr. 325C, în ceea ce privește asigurarea
alimentării cu apă și canalizare, hidranți interiori și exteriori, s-a impus execuția,
de către Consiliul Județean Dolj, a lucrărilor de construcții aferente următoarelor
bunuri, în valoare totală de 4.785.500 lei inclusiv TVA.
Datele de înregistrare în contabilitate a acestor rețele sunt următoarele:

Nr.
crt.

Denumirea bunului

Nr. inventar

Valoare
de inventar

Valoare
rămasă după
amortizare la
31.01.2021
(fără TVA)

Valoare
inclusiv
TVA

1.

Rețea de alimentare cu
apă
Rețea
canalizare
menajeră
Canalizare pluvială
Rețea
de
hidranți
interiori și exteriori
TOTAL

10017

464.269,48

458.507,29

545.623,68

10018

433.360,77

427.982.18

509.298,79

10023
10024

2.075.130,01
1.073.518,36

2.066.113,93
1.068.825,17

2.458.675,58
1.271.901,95

4.046.278,62

4.021.428,57

4.785.500

2.
3.
4.

Prin lucrările de execuție a acestor bunuri, Consiliul Județean Dolj a
urmărit racordarea parcului industrial High – Tech Industry Park Craiova la
rețelele exterioare existente.
Scopul trecerii rețelelor de apă, respectiv canalizare menajeră, în
patrimoniul Județului Dolj este acela de a fi concesionate ca bunuri de retur
către S.C. Compania de apă Oltenia S.A., în calitate de unic operator regional
licențiat pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, în
condițiile legii.
Menționăm că S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. nu are calitatea
de operator de apă, această calitate revenind în exclusivitate Companiei de Apă
Oltenia, care este unicul operator regional al serviciului public de alimentare cu
apă, fiind autorizată să exploateze Sistemul Public de alimentare cu apă pe raza
județului Dolj.
În urma trecerii acestor rețele de apă, respectiv canalizare menajeră, în
patrimoniul Județului Dolj, capitalul social al societății High-Tech Industry Park
Craiova S.A. se va diminua de la valoarea totală de 13.998.000 lei la valoarea
totală de 9.212.500 lei, prin diminuarea numărului de acțiuni în schimbul
restituirii, către acționarul majoritar, Județul Dolj, a bunurilor în natură în
valoare totală de 4.785.500 lei.
Astfel, capitalul social al societății High-Tech Industry Park Craiova
S.A., în valoare de 9.214.500, va fi divizat în 92.145 de acțiuni, cu o valoare
nominală de 100 lei/acțiune. Astfel, diminuându-se capitalul social al
societății, aceasta va avea următoarea structură:
a) Județul Dolj va deține 92.125 acțiuni, cu o valoare nominală totală de
9.212.500 lei, reprezentând 99.9783% din capitalul social al S.C. High-Tech
Industry Park Craiova S.A.
b) S.C. Parc Industrial Craiova S.A. va deține 20 acțiuni, cu o valoare
nominală totală de 2.000 lei, reprezentând 0.0217% din capitalul social al S.C.
High-Tech Industry Park Craiova S.A.
La data de 02.02.2021, la Consiliul Județean Dolj, a fost înregistrată, cu
nr. 2500, adresa nr. 155/02.02.2021 a S.C. High-Tech Industry Park Craiova
S.A., prin care se solicita emiterea mandatului special al reprezentanților

județului Dolj în adunarea generală extraordinară a acționarilor acestei societăți,
pentru a dezbate și aproba materialele de pe ordinea de zi:
1. Trecerea, din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova
S.A. în domeniul public al județului Dolj, a bunului imobil “Rețea alimentare
cu apă”, situat în Craiova, Calea București, nr. 325C, având valoarea totală de
545.623,68 lei, din care TVA 87.116,39 lei.
2. Trecerea, din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova
S.A. în domeniul public al județului Dolj, a bunului imobil “Rețea de
canalizare menajară”, situat în Craiova, Calea București, nr. 325C, având
valoarea totală de 509.298,79 lei, din care TVA 81.316,61 lei.
3. Trecerea, din patrimoniul S.C. High -Tech Industry Park Craiova
S.A. în domeniul public al județului Dolj, a bunului imobil “Canalizare
pluvială”, situat în Craiova, Calea București, nr. 325C, având valoarea totală
de 2.458.675,58 lei, din care TVA 392.561,65 lei.
4. Trecerea, din patrimoniul S.C. High -Tech Industry Park Craiova
S.A. în domeniul public al județului Dolj, a bunului imobil “Rețea de hidranți
interiori și exteriori”, situat în Craiova, Calea București, nr. 325C, având
valoarea totală de 1.271.901,95 lei, din care TVA 203.076,78 lei.
5. Diminuarea capitalului social al S.C. High-Tech Industry Park
Craiova S.A. deținut de județul Dolj, de la valoarea totală de 13.998.000 lei la
valoarea totală de 9.212.500 lei, prin diminuarea numărului de acțiuni, în
schimbul restituirii către acționarul majoritar Județul Dolj, a bunurilor în
natură, în valoare totală de 4.785.500 lei, prezentate în anexa la prezenta
hotărâre.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 230/2020, au fost desemnate
persoanele împuternicite să reprezinte interesele județului Dolj la S.C. HighTech Industry Park Craiova S.A., pe bază de contract de mandat. Deci, se
impune mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. High-Tech Industry
Park Craiova S.A. să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor
măsurile anterior expuse.
Având în vedere cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare
proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C.
High Tech Industry Park Craiova S.A. să voteze în adunarea generală
extraordinară a acționarilor luarea acestor măsuri.
DIRECTOR EXECUTIV D.I.C.I.S.,
LARISA RĂDUCAN

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA ECONOMICĂ,
MARIAN MECU
Întocmit,
Consilier Ema Stancovici
Consilier Șerban Constantin

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
DIRECŢIA JURIDICĂ – Serviciul Juridic, Administraţie Locală
Nr. 3920/18.02.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra
proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Judeţului Dolj la S.C.
High-Tech Industry Park S.A. să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor luarea unor măsuri.
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 S.C. High-Tech
Industry Park S.A. să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
luarea unor măsuri, propus de preşedintele Consiliului Judeţean Dolj în raport cu
atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a constatat
următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: mandatarea împuterniciţilor Judeţului
Dolj la S.C. High-Tech Industry Park S.A. să voteze în Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor luarea unor măsuri.
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.113, lit.g), art.125, alin.(1), art.207, alin.(1), lit.a) din Legea
societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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- art.35, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art.296, alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările.
3) Impactul asupra reglementărilor interne
competență/activitate a serviciului juridic: nu este cazul.

din

sfera

de

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 serviciu, 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,
MARIUS PETRESCU
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Anexă la HCJ Dolj nr. ……….
LISTA
bunurilor care se înscriu în inventarul bunurilor din domeniul public al
județului Dolj
Codul
de
clasific.

Den.
bunului

1.8.13

Rețea
alimentar
e cu apă

1.8.13

Rețea
canalizar
e
menajera

1.8.7

Canaliz.
pluvială

1.8.13

Rețea de
hidranți
interiori
și

Elemente de
identificare

Adresa: Craiova, Str.
Calea București, nr.
325C, Jud. Dolj
Rețea alimentare cu
apă: L=1.833m
Sistem constructiv:
rețeaua de apă este
racordată de la rețeaua
existentă a
Municipiului Craiova
prin 2 branșamente
dotate cu contoare pe
conducta existentă
Rețea canalizare
menajera: L
aproximativ=1.444m
Sistem constructiv:
rețeaua de canalizare
menajera este realizata
din conducte PVC
DN200, 250 SN4,
cuprinde 33 de camine
vizitare din beton,
precum si un SPAU cu
2 pompe si aproximativ
466m conducta refulare
PE80/100 Dn 125mm
Canalizare pluvială: L
aproximativ=2.004m
Sistem constructiv:
canalizarea pluvială
este realizata din
conducte DN315, 400,
500, 630, 800, 1200,
cuprinde 44 de camine
vizitare din beton
Rețea de hidranți
interiori și exteriori: L
aproximativ=2.882m
Sistem constructiv:

Valoare
inclusiv
TVA
(lei)

Situația
juridică
actuală

Anul
Dobând

Valoare de
inventar
(lei)

Valoare
rămasă după
amortizare la
31.01.2021
(fără TVA)
(lei)

2019

464.269,48

458.507,29

545.623,68

- Contract nr.
2/07.05.2018
- AC nr.
20/09.01.2018
- PV receptie la
terminarea
lucrarilor nr.
2041/
23.09.2019

2019

433.360,77

427.982,18

509.298,79

- Contract nr.
4/25.05.2018
- AC nr.
20/09.01.2018
- PV receptie la
terminarea
lucrarilor nr.
2041/
23.09.2019

2020

2.075.130,01

2.066.113,93

2.458.675,58

2020

1.073.518,36

1.068.825,17

1.271.901,95

- Contract nr.
6/12.08.2019
- AC nr. 1760/
07.12.2018
- PV receptie la
terminarea
lucrarilor nr.
133153/
30.09.2020
- Contract nr.
5/15.07.2019
- AC nr. 1760/
07.12.2018

exteriori

TOTAL

reteaua de hidranti este
realizata din conducte
PE100SDR11 cu
DN160, cuprinde 27 de
hidranti exteriori, 12
camine de vizitare din
beton cu vane, 1
motogenerator de
250KVA, si o statie de
pompare complet
echipata

- PV receptie la
terminarea
lucrarilor nr.
133153/
30.09.2020

4.046.278,62

4.021.428,57

4.785.500

