
 

 
 

  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  
 

 

HOTĂRÂRE 

privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea Pentru 

Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în adunarea generală 

extraordinară a acționarilor majorarea capitalului social prin aport în numerar 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,  

 având în vedere referatul de aprobare al Direcției Economice nr. 

7195/21.03.2022, raportul Serviciului juridic nr. 7543/24.03.2022, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate,     

în baza art. 113 lit. f), art. 125 alin. (1) și art. 210 alin. (1) din Legea 

societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,           

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art. 176, art. 182 alin. (1) şi 

art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1 – Se mandatează împuterniciții Județului Dolj la Societatea pentru 

Lucrări Drumuri şi Poduri Dolj S.A., pentru a aproba în adunarea generală 

extraordinară a acționarilor majorarea capitalului social, de către Județul Dolj, 

acționar majoritar cu o cotă de participare la profit și pierdere de 99,999999%, cu 

aportul în numerar în sumă de 2.000.000 de lei, care reprezintă 800.000 de acțiuni. 

Art. 2 – Se mandatează reprezentantul legal al Societății pentru Lucrări 

Drumuri şi Poduri Dolj S.A. pentru efectuarea formalităților legale de înregistrare la 

Registrul comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj. 

Art. 3 – 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. 4 – 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  _______ 2022 

 

   PREŞEDINTE,            CONTRASEMNEAZĂ 

       SECRETAR GENERAL 

            AL JUDEŢULUI, 
 

              DORIN COSMIN VASILE                    CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ    
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ    APROBAT 

DIRECŢIA ECONOMICĂ             PREȘEDINTE 

NR. 7195 / 21.03.2022                                            DORIN COSMIN VASILE                      

  

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la 

Societatea pentru Lucrări Drumuri şi Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în 

adunarea generală extraordinară a acționarilor majorarea capitalului social 

prin aport în numerar 

  

În baza art. 113 lit. f), art. 125 alin (1) și art. 210 alin. (1) din Legea societăților 

comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  și  în 

temeiul art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art. 176, art. 182 alin. (1) şi art. 196 

alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, se propune mandatarea împuterniciților Județului Dolj la 

Societatea pentru Lucrări Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în adunarea 

generală extraordinară a acționarilor majorarea capitalului social prin aport în 

numerar. 

 

Prin adresa nr. 692/18.03.2022, Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri 

Dolj S.A. solicită majorarea capitalului social, prin aport în numerar, cu suma de 

2.000.000 lei.  

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 nr. 109/30.09.1994 a Delegației Permanente a 

Consiliului Județean 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 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 28.02.2022 este în sumă de 21.084.397,50 lei și este împărțit în 8.433.759 

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, 

21.084.377,50 lei, reprezentând un număr de 8.433.751 acțiuni, reprezentând o cotă 

de participare la profit și pierdere de 99,999999 %;  
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(b) S.C. PARC INDUSTRIAL S.A., cu sediul în comuna Ghercești, str. 

Aviatorilor, nr.10, J16/1510/2004, CIF : RO16689999, 20 lei reprezentând un număr 

de 8 acțiuni, reprezentând o cotă de participare la profit și pierdere 0,000001 %.  

În bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 au fost programate cheltuieli 

pentru investiții în valoare totală de 6.072.000 lei.  

Sursele de finanțare a investițiilor pentru anul 2022 provin din surse proprii, 

alocații de la buget și alte surse și vor fi utilizate pentru dotarea societății conform 

programului de investiții pentru anul 2022.  

Societatea solicită suma de 2.000.000 lei, necesară completării surselor de 

finanțare în vederea dotării cu un utilaj multifuncțional echipat cu accesorii și 

echipamente, necesar pentru efectuarea lucrărilor specifice de întreținere a drumurilor 

pe timp de vară cât și pe timp de iarnă.  

Pentru aceste considerente, se impune mandatarea împuterniciților Județului 

Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să voteze în 

adunarea generală extraordinară a acționarilor majorarea capitalului social, de către 

Județul Dolj, prin aport în numerar, cu suma de 2.000.000 lei.  

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”. 

 

Față de cele prezentate, se propune spre aprobare mandatarea împuterniciților 

Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări Drumuri şi Poduri Dolj S.A. pentru a 

aproba în adunarea generală extraordinară a acționarilor majorarea capitalului social 

prin aport în numerar, precum și mandatarea reprezentantului legal al Societății 

pentru Lucrări Drumuri și Poduri Dolj S.A. în vederea îndeplinirii formalităților 

legale de înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

MARIAN MECU 

 

 

                                                                                    ÎNTOCMIT,  

CONSTANTIN ŞERBAN 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 7543/24.03.2022 

           VIZAT 

DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                            Adriana- Cristina VĂRGATU 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

   asupra proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la 

Societatea pentru Lucrări Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în adunarea 

generală extraordinară a acționarilor majorarea capitalului social prin aport în numerar 

 

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 împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări Drumuri și 

Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în adunarea generală extraordinară a acționarilor 

majorarea capitalului social prin aport în numerar,  propus de Președintele Consiliului Județean 

Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: acordarea unui mandat special reprezentanților 

Județului Dolj în adunarea generală extraordinară a acționarilor la Societatea pentru Lucrări 

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. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile:  

-art.113  lit. f), art. 125 alin. (1), art. 210 alin. (1) din Legea societăților nr.31/1990, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-art.173 alin.(1), lit. a), alin. (2) lit. d), 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 serviciului 

juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 

 

      Avizat         

         ȘEF SERVICIU JURIDIC,            

                       Daiana STOICA             

                                                                                                                            Întocmit, 

                                                                                                        CONSILIER JURIDIC, 

                                                                                                        Marius PETRESCU                                           




