
 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru Lucrări 

de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pe anul 2023 și acordarea unui mandat special 

împuterniciților județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri 

Dolj S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor bugetul 

de venituri și cheltuieli pe anul 2023 

 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 551/07.03.2023 al Societății pentru 

Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., Raportul de specialitate al Direcției 

Economice nr. 6121/13.03.2023, Raportul de specialitate al DJALS - Serviciul 

Juridic, Administrație Locală nr. 6525/17.03.2023 precum și avizul comisiilor de 

specialitate, 

în baza art. 4 alin. (1) lit. c) din OG 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, cu modificările și completările ulterioare, art. 125 

alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 

privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al 

operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, 

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

alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.P.L.D.P. DOLJ S.A. 

pe anul 2023, conform anexelor nr.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 și nr. 2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 – Se acordă mandat special împuterniciților Județului Dolj pentru a 

aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea pentru Lucrări 

de Drumuri și Poduri Dolj S.A. următoarele: 

 

  

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ 



- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pe baza Notei de fundamentare 

a acestuia 

- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de 

venituri și cheltuieli 

- Gradul de realizare a veniturilor totale 

- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 

- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante 

- Lista de investiții 

 

Art. 3 – Împuterniciții Județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A vor 

depune la Consiliul Județean Dolj, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la 

data desfășurării ședinței A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor 

adoptate și ale proceselor verbale ale ședinței. 

 

 Art. 4 – Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Dolj, împuterniciții Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de 

Drumuri și Poduri Dolj S.A., precum și Societatea pentru Lucrări de Drumuri și 

Poduri Dolj S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

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

Drumuri și Poduri Dolj S.A și împuterniciților Județului Dolj la această societate. 

 

 

Nr._______             Adoptată la data de _______/2023 

 

 

 

 

    PREŞEDINTE                          CONTRASEMNEAZĂ 

                   SECRETAR GENERAL 

 AL JUDEȚULUI 

 

DORIN-COSMIN VASILE                   CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ  
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CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ         PREȘEDINTE 

S.P.L.D.P. DOLJ S.A.     DORIN COSMIN VASILE 

 

Nr. 551  / 07.03.2022 

 

            

REFERAT DE APROBARE 

 

 

privind mandatarea împuternicitilor Județului Dolj la Societatea Pentru 

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

Generală a Acționarilor Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, Lista 

de investiții pentru anul 2023  

 

Societatea Pentru Lucrări de Drumuri si Poduri Dolj S.A.,  cu adresa 

nr. 459 /27.02.2023 înregistrată la C.J.Dolj sub nr. 5102/28.02.2023 a transmis 

spre aprobare urmatoarele : 

a)  B.V.C pe anul 2023 (Anexa 1, Anexa 1.1, Anexa 1.2, Anexa 1.3, 

Anexa 1.4) și Nota de fundamentare a acestuia  

b) Lista de investitii pentru anul 2023 și Nota de fundamentare a acesteia 

(Anexa 2) 

 

Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. este persoană 

juridică română, fiind înființată inițial ca regie autonomă, în baza Legii15/1990 

prin Decizia prefectului nr. 55/01.02.1991, transformată ulterior în regie 

autonomă de interes județean prin Decizia 109/30.09.1994 a Delegației 

Permanente a C.J. Dolj și apoi în baza O.U.G. 30/1997 și a Hotărârii Consiliului 

Județean Dolj 23/1998 în societate comercială organizată potrivit Legii 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 31.12.2022 este în sumă de 23.084.397,50 lei și este împărțit în 

9.233.759 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, 

23.084.377,50 lei, reprezentând un număr de 9.233.751 acțiuni, numerotate de la 



 2 

numărul 1 la numărul 710.992 și de la numărul 711.001 la numărul 9.233.759 

reprezentând 99,99991 %  din capitalul social total; 

(b) S.C. PARC INDUSTRIAL S.A., cu sediul în comuna Ghercesti, str. 

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

număr de 8 acțiuni, numerotate de la nr. 710.993 la nr. 711.000 reprezentând 

0,00009 % din capitalul social. 

În cursul anului 2022, S.P.L.D.P. DOLJ S.A. a avut la bază o structură 

formată din 3 nivele:  

 - Adunarea Generală a Acționarilor; 

 - Consiliul de Administrație; 

 - Conducerea delegată (director general, director general adjunct) 

Acționarii au fost reprezentați în AGA astfel: 

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

municipiul Craiova, str. Unirii nr.19. 

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

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

Dolj. 

 

Referitor la BVC pe anul 2023 și Lista de investiții pe anul 2023: 

 

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 a fost întocmit 

conform Ordinului Ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind 

aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al 

operatorilor economici, precum și anexelor de fundamentare a acestuia, 

Ordonanța 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, 

art. 63 din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022. 

 

În proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 au fost 

programate venituri totale în sumă de 38.890 mii lei și cheltuieli aferente de 

38.703 mii lei, rezultând un profit brut de 187 mii lei, care va fi repartizat în 

condițiile legii, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor. 

Structura bugetului pe anul 2023 al S.P.L.D.P. Dolj S.A. este prezentată în 

anexa 1.1 din B.V.C., astfel: 

 

- La partea de venituri, bugetul pe anul 2023 prevede: 

   

Indicatori 
Buget an 2023 

(mii lei) 

Venituri totale 38.890 

- Venituri de exploatare 38.760 

- Venituri financiare 130 
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- La partea de cheltuieli, bugetul pe anul 2023 prevede: 

   

Indicatori 
Buget an 2023 

(mii lei) 

Cheltuieli totale 38.703 

- Cheltuieli de exploatare,  

din care: 
38.703 

- Cheltuieli cu bunuri și 

servicii 
22.759 

- Cheltuieli cu impozitele și 

taxele 
117 

- Cheltuieli cu personalul 13.410 

- Alte cheltuieli de exploatare 2.417 

 

Din comparația veniturilor programate și a cheltuielilor aferente rezultă un 

profit brut estimat de 187 mii lei, respectiv un profit contabil de repartizat de 154 

mii lei în conformitate cu O.G. 64/2001, cu următoarele destinații: 

 

DESTINAȚIA Suma 

- rezerve legale 10 mii lei 

- dividende C.J. Dolj (50% din profit)    80 mii lei 

- profit nerepartizat (alte rezerve) 64 mii lei 

TOTAL 154 mii lei 

 

Sursele de finanțare a investițiilor pentru anul 2023 provin din surse 

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

conform programului de investiții pentru anul 2023. 

Programul de investiții pe anul 2023 constă în: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire produs/utilaj/construcţie propuse 

ca investiţie 

Cantitate/ 

UM 

Valoarea 

totală a 

investiţiei -  

mii lei 

Observaţii 

1 Autoutilitare transport muncitori 2 403.37  

2 Utilaj multifunctional echipat 1 2100.00  

3 Echipament colmatat rosturi 1 387.00  

4 Masina marcaj rutier  1 840.00  

5 Mobilier sediu  1 41.25  

6 Calculatoare si echipamente electronice 1 63.93  

7 Rezervor motorina 9000 l 1 21.00  
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8 Cupe trapezoidale  3 12.08  

9 Masina de taiat beton  1 24.40  

10 Amenajare curte interioara  1 30.49  

11 Reparatie lot Rasnic 1 325.00  

12 Platforma transport utilaje   1 20.00  

13 Elevator descarcat marfa 1 20.00  

14 Imprejmuire lor Bailesti +lot Rasnic 1 280.00  

15 Centrala lot Rasnic 1 6.00  

16 Panouri fotovoltaice Rasnic -5 kw 1 36.00  

17 Panouri fotovoltaice Plenita -5 kw 1 36.00  

18 Panouri fotovoltaice Bailesti -5 kw 1 36.00  

19 Panouri fotovoltaice Valea Stanciului-5 kw 1 36.00  

20 Panouri fotovoltaice Cernele-30 kw 1 165.00  

21 Panouri fotovoltaice Sediul Central-30 kw 1 165.00  

22 
Proiectare ,,Depozit materiale 

Cernele"(modificare proiect) 
1 

25.00 
 

23 Executat Depozit materiale  Cernele 1 750.00  

24 Proiectare ,,Cladire AUT Craiova 1 70.00  

25 Executie reparatii Cladire AUTCraiova 1 51.48  

26 Pickon Buldoexcavator Caterpilar 1 48.00  

27 Emondor 5 20.00  

28 Motoferastrau 5 25.00  

29 Raspanditor material antiderapant 2 500.00  

30 Licenta Autocad+ ARD 1 25.00  

31 
Reparatie magazie materiale lot Plenita+ 

Valea Stanciului 
2 

100.00 
 

32 
Reparatie depozit materiale antiderapante 

Bailesti 
1 

70.00 
 

 TOTAL GENERAL 6733.00  

 
Conform dispoziţiilor art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, privind 

societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
„acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în 
baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”. 

 

Având în vedere cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare 

proiectul de hotărâre anexat privind mandatarea împuterniciților Județului 

Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri si Poduri Dolj S.A., desemnați 

prin HCJD 232/15.12.2020 înregistrată la S.P.L.D.P. DOLJ S.A. sub nr. 

2708/21.12.2020 și HCJD 23/31.01.2022 înregistrată la S.P.L.D.P. DOLJ S.A. 
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sub nr. 246/02.02.2022,  pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor 

următoarele: 

 

a) B.V.C pe anul 2023 (Anexa 1, Anexa 1.1, Anexa 1.2, Anexa 1.3, 

Anexa 1.4) și Nota de fundamentare a acestuia.  

b) Lista de investiții pentru anul 2023 și Nota de fundamentare a 

acesteia (Anexa 2) 

 

 

Director General      Director General Adjunct    

Ing. Golumbeanu Alin         ec. Rada Marcela 

    

 

 

 

 

         Întocmit 

 

Gradinaru Corneliu 

     

   

 

  Mocioacă Marieta 

         

 

             Ghiță Vasile 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                   Aprobat, 

DIRECŢIA ECONOMICĂ                                                            Preşedinte 

Nr. 6121/ 13.03.2023                                                      

                                                                                           DORIN COSMIN VASILE

    

                    

RAPORT DE SPECIALITATE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Societăţii pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A. pe anul 2023 

 

 

Societatea Pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A., persoană juridică 

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 109/30.09.1994 a Delegației Permanente a Consiliului Judeţean 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, a solicitat în temeiul art. 111 şi al art. 125 din Legea nr. 31/1990 

privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza art. 4 alin. (1) lit. c) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 

administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect 

o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, şi  a art. 173 alin. 

(1) lit. a) şi alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobarea proiectului de hotărâre privind 

bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 astfel : 

- Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 şi Nota de fundamentare a 

acestuia, conform anexei nr. 1; 

- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri 

şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora, conform anexei nr. 1.1; 

- Gradul de realizare al veniturilor totale, conform anexei nr. 1.2; 

- Programul de investiţii, dotări şi sursele de finaţare, conform anexei nr. 1.3; 

- Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante, 

conform anexei nr. 1.4; 

- Lista de investiţii, conform anexei nr. 2; 

Societatea este înregistrată la O.R.C. de pe lănga Tribunalul Dolj sub nr. 

J16/163/1991 şi funcţionează ca societate pe acţiuni, fiind persoană juridică de drept 

privat cu scop patrimonial. 

Durata societăţii este pe termen nelimitat, cu începere de la data înmatriculării 

sale în Oficiul Judeţean al Registrului Comertului Dolj, respectiv 1991. 

 La 31.12.2022, S.P.L.D.P. DOLJ S.A., este încadrată la categoria societăţi 

mijlocii. 

Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. are doi acționari, 

respectiv Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, și S.C. Parc Industrial Craiova 

S.A.  
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Capitalul social al Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., la 

data de 31.12.2022, este în sumă de 23.084.397,50 lei, împărțit în 9.233.759 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 

sediu în municipiul Craiova, str. Unirii, nr. 19, prin Consiliul Județean Dolj, 

23.084.377,50 lei, reprezentând un număr de 9.433.751 acțiuni, numerotate de la 

numărul 1 la numărul 710.992 și de la numărul 711.001 la numărul 9.433.759, 

reprezentând 99,99991%  din capitalul social total; 

(b) S.C. Parc Industrial Craiova S.A., cu sediul în comuna Ghercești, str. 

Aviatorilor, nr.10, J16/1510/2004, CIF: RO16689999, 20 lei, cu un număr de 8 

acțiuni, numerotate de la nr. 710.993 la nr. 711.000, reprezentând 0,00009% din 

capitalul social. 

În cursul anului 2022, Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj 

S.A.  are la bază o structură formată din 3 niveluri:  

- Adunarea Generală a Acționarilor; 

- Consiliul de Administrație; 

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

Acționarii au fost reprezentați în Adunarea Generală a Acţionarilor astfel: 

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

Craiova, str. Unirii nr.19. 

2) S.C. Parc Industrial Craiova S.A., persoană juridică de drept privat cu 

sediul social în comuna Ghercești, str. Aviatorilor nr.10, jud. Dolj. 

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 a fost întocmit 

conform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 pentru aprobarea 

formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, 

precum şi anexelor de fundamentare a acestuia, a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 

privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care 

statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin 

direct ori indirect o participaţie majoritară şi art. 63 din Legea bugetului de stat pe 

anul 2023 nr. 368/2022. 

În proiecţia bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 au fost programate 

venituri totale în sumă de 38.890 mii lei și cheltuieli aferente de 38.703 mii lei, 

rezultând un profit brut de 187 mii lei, care va fi repartizat în condițiile legii, prin 

hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.  

 Structura bugetului Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pe 

anul 2023 este prezentată în anexa nr.1, astfel:  

 

• La partea de venituri, bugetul pe anul 2023 se prezintă astfel:   

•                                                                                                   mii lei  

Indicatori Buget an 2022 

➢ Venituri  totale 38.890 

➢ Venituri din exploatare 38.760 

➢ Venituri financiare 130 
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• La partea de cheltuieli, bugetul se prezintă astfel: 

                                                                                        

                                                                                                  mii lei  

Indicatori Buget an 2023 

➢ Cheltuieli totale 38.703   

           - Cheltuieli de exploatare, din care: 38.703 

     - Cheltuieli cu bunuri şi servicii 22.759 

               - Cheltuieli cu impozitele şi taxele 117 

               - Cheltuieli cu personalul 13.410 

               - Alte cheltuieli de exploatare 2.417 

 La estimarea veniturilor şi cheltuielilor s-a avut în vedere nivelul realizat din 

anii precedenţi (2022 şi 2021). 

Din comparația veniturilor programate și a cheltuielilor aferente rezultă un 

profit brut estimat la 187 mii lei, respectiv un profit contabil de repartizat de 154 mii 

lei în conformitate cu O.G. nr. 64/2001, cu următoarele destinaţii: 

                    mii lei  

Destinaţia Suma 

Rezerve legale de 5%  10 

Dividende datorate Consiliului Județean Dolj 80 

Alte rezerve 64 

TOTAL 154 

 

 Sursele de finanțare a investițiilor pentru anul 2023 provin din surse proprii,  

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

programului de investiții pentru anul 2023, în limita fondurilor existente.  

 

                                Surse de finantare a investiţiilor 

                                                                                                                            mii lei 

                 SURSA Valoare 

Surse proprii 3.528 

Alte surse,din care: 

  -alocaţii C.J.Dolj 

  -surse proprii(fonduri din anii anteriori) 

3.205 

2.689 

516 

                    TOTAL 6.733 

 

Programul de investiţii pe anul 2023, prezentat în anexa nr. 1.3, constă în: 

                                                                                                                 mii lei 

Nr. 

crt. 

Denumire Cantitate 

buc 

Valoare       

1. Autoutilitară transport muncitori 2  403,37 

2. Utilaj multifuncţional echipat 1  2.100,00 

3. Echipament colmatat rosturi 1 387,00 

4. Masină marcaj rutier 1 840,00 

5. Mobilier sediu 1 41,25 
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6. Calculatoare şi echipamente electronice 1 63.93 

7. Rezervor motorina 9000 l 1  21,00 

8. Cupe trapezoidale 3 12.08 

9. Maşină de taiat beton 1  24,40 

10. Amenajare curte interioara 1 30,49 

11. Reparaţie lot Rasnic 1  325.00 

12. Platforma transport utilaje 1  20,00 

13. Elevator descarcat marfa 1  20,00 

14. Împrejmuire lot Băileşti + lot Rasnic 1  280,00 

15. Centrală lot Rasnic  1  6,00 

16. Panouri fotovoltaice Rasnic-5 kw 1  36,00 

17. Panouri fotovoltaice Plenita-5 kw 1  36,00 

18. Panouri fotovoltaice Băileşti -5kw 1  36,00 

19. Panouri fotovoltaice Valea Stanciului-5kw 1  36,00 

20. Panouri fotovoltaice Cernele-30kw 1  165,00 

21. Panouri fotovoltaice  Sediu Central-30kw 1  165,00 

22. Proiectare „Depozit materiale Cernele” 

(modificare proiect) 

1  25,00 

23. Executat Depozit materiale Cernele 1  750,00 

24. Execuţie reparaţii Cladire AUT CRaiova 1  51,48 

25.  Proiectare „Cladire AUT Craiova” 1  70,00 

26. Pickon Buldoexcavator Caterpilar 1  48,00 

27. Emondor 5  20,00 

28.  Motoferastrău 5  25,00 

29. Raspânditor material antiderapant 2  500,00 

30. Licenţă Autocad + ARD 1  25,00 

31. Reparaţie magazie materiale lot Pleniţa + 

Valea Stanciului 

2  100,00 

32. Reparaţie depozit materiale antiderapante 

Băileşti 

1  70,00 

TOTAL 6.733 

 

 

   Faţă de cele prezentate se propune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2023 al Societaţii Pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj S.A.   

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV                 ÎNTOCMIT 

       MARIAN MECU                                                 DORIAN ROŞU 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

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

Nr. 6525/17.03.2023                            

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pe anul 2023 și acordarea 

unui mandat special împuterniciților județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de 

Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 

 

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 aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pe anul 2023 și acordarea 

unui mandat special împuterniciților județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri 

și Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor bugetul de 

venituri și cheltuieli pe anul 2023, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a 

constatat următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pe anul 2023 și acordarea unui 

mandat special împuterniciților județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și 

Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor bugetul de 

venituri și cheltuieli pe anul 2023. 

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. 4 alin. (1) lit. c) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 

nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 

acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-  art. 125 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

- anexelor nr. 1- 4 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind 

aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, 

precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

- 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. 

       

Întocmit 

Consilier Juridic 

Buzata Cristian 






















































