
                                                      HOTĂRÂRE 

privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj  la S.C. Parc Turism S.A. 

Craiova să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor unele măsuri     

 

 Consiliul Județean Dolj, întrunit în şedință ordinară, 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 727/05.08.2021 al S.C. Parc Turism 

S.A. Craiova, raportul de specialitate nr. 18341/13.08.2021 al Direcției Imagine și 

Coordonare Instituţii Subordonate, Biroul Coordonare şi Monitorizare Instituţii 

Subordonate, raportul Serviciului juridic nr. 18569/17.08.2021, precum și avizul 

comisiilor de specialitate, 

 în baza art. 111 alin. (1), a art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind 

societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulteioare, și a 

prevederilor art. 20 din contractul de mandat al administratorilor nr.632/09.07.2021,  

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a)  și alin. (2) lit. d), 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 mandatează împuterniciții Județului Dolj să voteze în Adunarea 

Generală  Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale Parc Turism S.A. Craiova,  

încheierea asigurării de răspundere civilă cu societatea de asigurări OMNIASIG, 

pentru cei 5 administratori,  la suma asigurată de 50.000 lei pentru fiecare, cu prima de 

asigurare de 361 lei/administrator (361 x 5 = 1.805 lei), conform art. 20 din Contractul 

de mandat nr. 632/09.07.2021 al administratorilor societății. 

  Art. 2 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, S.C. Parc 

Turism S.A. Craiova și împuterniciții vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

  Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica împuterniciților județului și  S.C. Parc 

Turism S.A. Craiova. 

 

Nr._______             Adoptată la data de _______2021 

 

PREŞEDINTE,            CONTRASEMNEAZĂ 

           Secretar General al Județului, 

DORIN COSMIN  VASILE             ANDA NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 
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CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ    APROBAT  

SC PARC – TURISM SA            PREȘEDINTE 

Nr. 727/05.08.2021           DORIN COSMIN VASILE 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la SC Parc - Turism SA 

pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor încheierea  

asigurării de răspundere civilă pentru cei 5 administratori la suma asigurată 

de 50000 lei pentru fiecare, cu prima de asigurare de 361 lei/administrator 

(361 x 5 = 1805 lei), conform art. 20 din contractul de mandat al 

administratorilor nr. 632/ 09.07.2021 

 

 

 

 

 

Conform art. 20  din contractul de mandat al administratorilor nr. 632 / 

09.07.2021 se prevede că administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere 

profesională. 

Plata primelor aferente acestei asigurări, al carei cuantum se aproba de catre 

adunarea generala a actionarilor, va fi făcută de societate şi nu se deduce din 

remuneratia cuvenita administratorului. 

Față de cele prezentate, se propune spre aprobare împuternicirea 

reprezentanților mandatați ai Județului Dolj la SC Parc-Turism SA pentru a aproba 

în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor încheierea asigurării de răspundere 

civilă pentru cei 5 administratori la suma asigurată de 50000 lei pentru fiecare, cu 

prima de asigurare de 361 lei/administrator (361 x 5 = 1805 lei) cu societatea de 

asigurare OMNIASIG. 

 

 

     Director General,      Contabil Șef, 

 Constantin Răducănoiu      Cristina-Denisa Talpoș-Bulacu 
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DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE  

INSTITUȚII SUBORDONATE 

Biroul Coordonare şi Monitorizare 

Instituţii Subordonate 

Nr. 18341/13.08.2021    

     

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea proiectului de hotărâre 

privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj  

la S.C. Parc Turism  S.A.  să voteze în Adunarea Generală a 

Acționarilor unele măsuri 

 

 

 

 S.C. Parc-Turism S.A. Craiova a fost înființată prin H.G. nr. 348/1999, 

modificată prin H.G. nr. 766/1999, ca societate pe acțiuni, capitalul social  fiind 

deținut de către Județul Dolj în procent de 99,99% și de către Societatea Pentru 

Lucrari de Drumuri și Poduri Dolj S.A., în procent de 0,01%, conform H.C.J. Dolj nr. 

52/15.02.2018. Societatea este condusă de un consiliu de administrație format din 5 

membri, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, numiți 

prin H.C.J. Dolj nr. 129/29.06.2021 și validați de prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/ 

28.05.2021. 

 Societatea a înaintat prin adresa nr. 729/05.08.2021, înregistrată la C.J. Dolj cu 

nr. 17790/06.08.2021, documentele necesare întocmirii proiectului de hotărâre în 

vederea mandatării împuterniciților județului la S.C. Parc-Turism S.A. Craiova, 

pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor încheierea asigurărilor de 

răspundere civilă pentru cei 5 administratori ai societații. 

 În conformitate cu prevederile art. 20 din contractul de mandat al 

administratorilor, care prevede că: ”Administratorul trebuie să fie asigurat pentru 

răspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al carei cuantum se 

aproba de catre adunarea generala a acționarilor, va fi făcută de societate şi nu se 

deduce din remunerația cuvenită administratorului”, și conform ofertelor OMNIASIG 

Vienna Insurace Group, GRUPAMA și GOTHAER, atașate documentației înaintate 

de societate, suma asigurată pentru fiecare administrator este de 50000 lei, iar prima 

de asigurare are valoarea  de 361 lei/administrator. 

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”, cât și ținând cont de art. 

5. al Hotărârii nr. 10/30.07.2021 a Consililiul de Administrație, se vor mandata 

împuterniciții Județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova să voteze în Adunarea 
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Generală Ordinară a Acționarilor, încheierea asigurărilor de răspundere civilă pentru 

cei 5 administratori ai societății.  

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

hotărâre anexat. 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV, 

 

Larisa RĂDUCAN 

 

 

                                                                      

 

   Întocmit,  

Consilier B.C.M.I.S.                               

    

        Loreta Pavel  



 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 18569/ 17.08.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

   

         În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), ale art. 136 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea 

și exercitarea profesiei de consilier juidic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și 

alin. (3) din Statutul profesiei de consilier, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, 

Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat “ Proiectul de hotărâre privind 

mandatarea împuterniciților Județului Dolj la SC Parc-Turism SA pentru a aproba unele 

măsuri”, propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: mandatarea împuterniciților Județului Dolj la 

SC Parc-Turism SA pentru a aproba unele 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: 

  

- art. 111 alin. (1), art. 125 alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societățile 

comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 
- art. 20 din contractul de mandate al administratorilor nr.632/09.07.2021; 

- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.   

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului juridic: nu este cazul. 

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

este conform cu reglementările 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,                             ÎNTOCMIT, 

ȘEF SERVICIU,                Consilier Juridic,                                                               

        DAIANA STOICA                 Bărăgan Simona 

  




