
 

HOTĂRÂRE 

privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la SOCIETATEA 

PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI ȘI PODURI DOLJ S.A. 

     pentru a vota în adunarea generală ordinară a acționarilor  

acordarea componentei variabile a  

remunerației administratorilor neexecutivi ai societății 

 

 

 

 Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 

 având în vedere Referatul de aprobare nr. 1306/19.06.2020 al S.P.L.D.P. 

Dolj S.A., Raportul de specialitate nr. 19055/06.07.2020 al Direcției Imagine și 

Coordonare Instituții Subordonate, Raportul Serviciului Juridic, Administrație 

Locală nr. 20452/22.07.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

 având în vedere prevederile Hotărârilor Consiliului Județean nr. 

172/27.07.2017 și nr. 109/26.04.2018, precum și contractele de mandat ale 

administratorilor Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.,   

   în baza art. 37 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare,  

în baza art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, privind societățile 

comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

   în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), 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 să voteze în 

adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru Lucrări de Drumuri și 

Poduri Dolj S.A. acordarea componentei variabile a remunerației 

administratorilor neexecutivi ai societății, în cuantum de 3125 de lei brut, pentru 

activitatea din anul 2019. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ  

 

 

  

 



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 aduce 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.    
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 PREȘEDINTE,                                        CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                 Pentru Secretar General al Județului, 

 

        ION PRIOTEASA                                            ANDA NICOLAE                                
 

 


