
 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea art. 1 din HCJ Dolj nr. 232/2020  

  

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţa ordinară,  

 având în vedere referatul de aprobare nr. 1710/20.01.2022 al Direcției 

Imagine și Coordonare Instituţii Subordonate, Biroul Coordonare şi Monitorizare 

Instituţii Subordonate, raportul Serviciului Juridic nr. 1728/21.01.2022, precum și 

avizul comisiilor de specialitate, 

 demisia Dnului Călin Cosmin Petruț, înregistrată la Consiliul Județean Dolj 

cu nr.1537/19.01.2022, 

  în conformitate cu dispozițiile art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 

privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

în baza prevederilor art. 3 pct. 2 lit. a) și art. 64^3 din O.U.G. nr. 109/2011, 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare, 

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

196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1 – Consiliul Județean Dolj ia act de demisia nr. 1537/19.01.2022, a 

Dnului Călin Cosmin Petruț, din calitatea de împuternicit care reprezintă interesele 

județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. 

Art. 2 - Se modifică în mod corespunzător art. 1 din Hotărârea Consiliului 

Județean Dolj nr. 232/2020, care va avea următorul conținut: ,,Se desemnează ca 

împuterniciți care să reprezinte interesele județului Dolj la Societatea Pentru 

Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., pe bază de contract de mandat, 

următoarele persoane:  

1. Gogoașe Marius  

2.  ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

 
  

 



 

 Art. 3 – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 

232/2020 rămân nemodificate.   

 Art. 4 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, Societatea 

Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. și persoanele nominalizate la art. 2 

vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.   

 Art. 5 –  Prezenta hotărâre se va comunica Societății Pentru Lucrări de 

Drumuri și Poduri Dolj S.A. și perosanelor nominalizate la art. 1 și 2. 

 

 

 

Nr._______             Adoptată la data de _______2022 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,             Contrasemnează 

                      Secretar General al Județului, 

DORIN-COSMIN  VASILE                CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE 

INSTITUȚII SUBORDONATE 

Nr. 1710/20.01.2022   

                                                                                          

                                                                                            PREȘEDINTE, 

                                                                                DORIN COSMIN VASILE 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind privind  

modificarea art. 1 din HCJ Dolj nr. 232/2020   

 

  

Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. este societate pe 

acțiuni, constituită de asociații Județul Dolj și S.C. Parc Industrial Craiova S.A. și a 

fost atestată, în anul 2005, de C.T.E. al C.J. DOLJ, ca operator/furnizor de servicii 

rutiere de construire, modernizare, exploatare şi întreţinere a drumurilor, podurilor 

şi podeţelor. Acționarii sunt reprezentați în AGA astfel: 

1) Județul Dolj, persoană juridică de drept public, cu reședința în  

Municipiul Craiova, Calea Unirii nr.19, jud. Dolj. 

2) S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A., persoană juridică de  

drept privat, cu sediul social în Comuna Ghercesti, str. Aviatorilor nr.10, jud. Dolj. 

S.P.L.D.P. DOLJ S.A. are la bază o structură formată din 3 nivele:  

 - Adunarea Generală a Acționarilor; 

 - Consiliul de Administrație; 

 - Conducerea delegată (director general, director general adjunct). 

Administrarea societății este asigurată de un Consiliu de Administrație 

format din 5 membri. Adunarea Generală a acționarilor supraveghează activitatea 

desfășurată de Consiliul de Administratie, pentru a fi conformă cu prevederile 

legale și cu cele din contractele de mandat ale administratorilor.  

În conformitate cu dispozițiile art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 

privind societățile comerciale, republicată - ,,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. 232/2020 au fost desemnate 

persoanele împuternicite care să reprezinte interesele județului Dolj la Societatea 

Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., pe bază de contract de mandat, și 

anume Gogoașe Mrius și Călin Cosmin Petruț.   

 La data de 19.01.2022, cu nr. 1537, la Consiliul Județean Dolj a fost 

înregistrată demisia dnului Călin Cosmin Petruț din calitatea de împuternicit al 

județului Dolj la SPLDP Dolj S.A., motiv pentru care se impune înlocuirea sa din 

această calitate. 

Având în vedere considerentele mai sus expuse, propunem spre aprobare 

proiectul de hotărâre anexat. 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

             LARISA RĂDUCAN 

 

      

 

 

 

     

 

Întocmit,  

          Cons. Ema Stancovici 

  
  



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

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

Nr. 1728/21.01.2022 

           VIZAT 

DIRECTOR EXECUTIV 

           Adriana- Cristina VĂRGATU 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

   asupra proiectului de hotărâre privind modificarea art.1 din HCJ Dolj nr.232/2020 

 

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 modificarea art.1 din HCJ Dolj 

nr.232/2020 propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: modificarea art.1 din HCJ Dolj nr.232/2020. 

           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.125 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-art.3 pct.2 lit. a) și art.64^3 din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-art.173 alin.(1) lit. a), alin.(2) lit. d), art.176, art.182 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, 

                                                                                                      Mioara-Veronica Manea                                            




