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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. 
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   PREŞEDINTE,            CONTRASEMNEAZĂ 

       SECRETAR GENERAL 

            AL JUDEŢULUI, 
 

              DORIN COSMIN VASILE                    CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ    

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 33 voturi “PENTRU” 

 
 


