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HOTĂRÂRE 

privind mandatarea împuternicitilor Județului Dolj la Societatea Pentru 

Lucrări de Drumuri si Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în Adunarea 

Generală a Acționarilor situațiile financiare pe anul 2020, nota privind 

propunerea de repartizare a profitului aferent anului 2020 și fixarea 

dividendului, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 

financiar al anului 2020, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, lista de 

investiții pentru anul 2021 

 

 

Consiliul Judeţean Dolj întrunit în şedinta ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 920/09.04.2021, al S.P.L.D.P.Dolj S.A., 

raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 8554/09.04.2021, raportul 

Serviciului Juridic, Administrație Locală cu nr. 9134/16.04.2021, precum și avizul 

comisiilor de specialitate,   

 art. 111 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), e) și art. 125 alin. (1) din Legea 31/1990 

privind Societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, art.3 pct.2 lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 

26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici 

la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari 

sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art. 182 și art. 196 alin. (1), 

lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 Art. 1 – Se mandatează împuterniciții Județului Dolj pentru a aproba în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și 

Poduri Dolj S.A. următoarele: 

 

1. Bilanțul contabil, Contul de Profit și Pierdere, Datele Informative și Situația 

activelor imobilizate ale Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj 

S.A. la data de 31.12.2020 (Anexa 1), Nota privind repartizarea profitului și 

fixarea dividendului la valoarea de 0,032658956 lei/acțiune (Anexa 2) pe baza 
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Raportului Administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2020 

(Anexa 3), a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.P.L.D.P. Dolj 

S.A. în exercițiul financiar 2020 (Anexa 4)  și a Raportului Auditorului statutar 

S.C. CIEL AUDIT CONSULTING SRL (Anexa 5). 

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020 pe 

baza Raportului Administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2020 

(Anexa 3), a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.P.L.D.P. Dolj 

S.A. în exercițiul financiar 2020 (Anexa 4), a Raportului Auditorului statutar 

S.C. CIEL AUDIT CONSULTING SRL (Anexa 5) și a Raportului Comitetului 

de Nominalizare și Remunerare (Anexa 6) . 

3. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 (Anexa 7) și Lista de investiții 

pentru anul 2021 (Anexa 8). 

Art. 2 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și 

împuterniciții Județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri 

Dolj S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 Art. 3 – 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. 93       Adoptată la data de 22.04.2021 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,               Contrasemnează 

Secretar general al județului, 

 

DORIN COSMIN VASILE              ANDA NICOLAE  

 

 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 33 voturi “PENTRU” 

 

 



Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 93/2021





























































































Anexa nr. 2  la Hotărârea nr. 93/2021



Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 93/2021





































Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 93/2021











Anexa nr. 5 la Hotărârea nr. 93/2021













Anexa nr. 6 la Hotărârea nr. 93/2021









Anexa nr. 7 la Hotărârea nr. 93/2021









































Anexa nr. 8 la Hotărârea nr. 93/2021








