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HOTĂRÂRE 

privind mandatarea împuterniciților județului Dolj 

la S.C. Parc – Turism S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor  

rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2020 și modificarea 

indicatorilor financiari și nefinanciari pentru anul 2020 

 

 Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 

 având în vedere  referatul de aprobare nr. 823/12.11.2020 al SC Parc - Turism 

SA, raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 28801/16.11.2020, raportul de 

specialitate al Direcției Imagine și Coodonare Instituții Subordonate nr. 

30201/02.12.2020, raportul Serviciului Juridic, Administrație Locală  nr. 

30487/04.12.2020, precum si avizul comisiilor de specialitate,  

 în baza: 

- prevederilor art. 125 alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societățile 

comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederilor Hotărârii Consiliul Județean Dolj nr. 231/2020 privind 

desemnarea împuterniciților județului Dolj la S.C. PARC TURISM S.A Craiova; 

- prevederilor art. 3 pct. 2 lit. f) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederilor art.10 alin.(2) lit. b), c), și f), coroborat cu art.4, alin. (1), lit. c) 

din Ordonanta 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari 

unici ori majoritari;  

- prevederilor Anexei nr.1 din OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea 

formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a Anexei nr.6; 

- prevederilor art. 27 lit. c) din Anexa nr.2, Capitolul II, Secțiunea a-5-a din 

HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor 

prevederi din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice; 

- prevederilor art. 1 din O.G nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la 

societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral 

sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), al art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 Art. 1 – Se mandatează împuterniciții județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A., 

pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor: 
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          - Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul 2020 pe baza Notei  de 

fundamentare a acestuia, conform anexei nr. 1, ce face parte integranta din prezenta 

hotărâre; 

- Modificarea indicatorilor financiari si nefinanciari pe anul 2020, conform 

anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 Art. 2 – Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Dolj, 

împuterniciții județului Dolj și S.C. Parc – Turism S.A. vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 

 Art. 3  - Prezenta hotărâre se comunică Societății Comerciale  Parc – Turism 

S.A Craiova și împuterniciților județului Dolj. 

 

 

 Nr. 242     Adoptată la data de 15.12.2020 

 

 

 

 PREȘEDINTE,     CONTRASEMNEAZĂ 

        SECRETAR GENERAL 

    AL JUDEȚULUI, 

 

        DORIN COSMIN VASILE       ANDA NICOLAE 

 



                           ANEXA Nr. 1

             la Hotararea nr. 242/2020

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Operatorul economic  PARC TURISM SA
Sediul/Adresa - CRAIOVA, STR. BIBESCU, NR. 12
Cod unic de înregistrare RO 11940770

                                                                                                                     

mii lei

0 3 4

I. 1 1532

1 2 1516

a)
subvenţii, cf. prevederilor 

legale în vigoare
3 342

b)
transferuri, cf. prevederilor 

legale în vigoare
4

2 5 16

II 6 0

1 7 2274

A. 8 783

B. 9 95

10 1090

C

0

Cheltuieli de natură 

salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.

13)

11 978

C

1
ch. cu salariile 12 960

C

2
bonusuri 13 18

C

3

alte cheltuieli cu personalul, 

din care:
14C.

cheltuieli cu personalul, 

(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+

Rd.17) din care:

VENITURI TOTALE 

(Rd.1=Rd.2+Rd.5)

Venituri totale din exploatare, 

din care:

Venituri financiare

CHELTUIELI TOTALE 

(Rd.6=Rd.7+Rd.19)

Cheltuieli de exploatare,(Rd. 

7= (Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) 

din care:

cheltuieli cu bunuri si servicii

cheltuieli cu impozite, taxe si 

varsaminte asimilate

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - RECTIFICAT

PE ANUL 2020

1 2

INDICATORI
Nr. 

rd.
Propuneri rectificare 2020



cheltuieli cu plati 

compensatorii aferente 

disponibilizărilor de 

personal

15

C

4

Cheltuieli aferente 

contractului de mandat si a 

altor organe de conducere si 

control, comisii si comitete

16 88

C

5

Cheltuieli cu contribuţiile 

datorate de angajator
17 24

D. 18 306

2 19

III 20 -742

IV 1 21

2 22

3 23

4 24 46

5 25

V 26 -788

1 27

2 28

3 29

IMPOZITUL SPECIFIC 

UNOR ACTIVITĂŢI

ALTE IMPOZITE 

NEPREZENTATE LA 

ELEMENTELE DE MAI SUS

PROFITUL/PIERDEREA 

NETA A PERIOADEI DE 

RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-

Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-

Rd.25), din care:

IMPOZIT PE PROFIT 

AMÂNAT

VENITURI DIN IMPOZITUL 

PE PROFIT AMÂNAT

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând 

facilităţi fiscale prevăzute de 

lege

Acoperirea pierderilor 

contabile din anii precedenţi

C.

alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare

REZULTATUL BRUT 

(profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-

Rd.6)

IMPOZIT PE PROFIT 

CURENT



4 30

5 31

6 32

7 33

8 34

a) 35

b) 36

c) 37

9 38

VI 39

- dividende cuvenite altor 

acţionari

Profitul nerepartizat pe 

destinaţiile prevăzute la Rd.33 - 

Rd.34 se repartizează la alte 

rezerve şi constituie sursă 

proprie de finanţare

VENITURI DIN FONDURI 

EUROPENE

- dividende cuvenite bugetului 

local

- dividende cuvenite bugetului 

de stat

Minimum 50% vărsăminte la 

bugetul de stat sau local în 

cazul regiilor autonome, ori 

dividende cuvenite 

actionarilor, în cazul 

societăţilor/ companiilor 

naţionale şi societăţilor cu 

capital integral sau majoritar 

de stat, din care:

Constituirea surselor proprii de 

finanţare pentru proiectele 

cofinanţate din împrumuturi 

externe, precum şi pentru 

constituirea surselor necesare 

rambursării ratelor de capital, 

plaţii dobânzilor, 

comisioanelor şi altor costuri 

aferente acestor împrumuturi

Alte repartizări prevăzute de 

lege
Profitul contabil rămas după 

deducerea sumelor de la Rd. 
Participarea salariaţilor la 

profit în limita a 10% din 

profitul net, dar nu mai mult de 

nivelul unui salariu de bază 

mediu lunar realizat la nivelul 

operatorului economic în 

exerciţiul financiar de referinţă



VII 40

a) 41

b) 42

c) 43

d) 44

e) 45

VII

I
46 540

1 47

48

IX 49 540

X

1 50 60

2 51 60

3 52 1513

4 53

5 54 25

6 55

Productivitatea muncii în 

unităţi valorice pe total 

personal mediu recalculată cf. 

Legii anuale a bugetului de stat

CHELTUIELI PENTRU 

INVESTIŢII

DATE DE 

FUNDAMENTARE

alte cheltuieli

SURSE DE FINANŢARE A 

INVESTIŢIILOR, din care:

Alocaţii de la buget

alocaţii bugetare aferente plăţii 

angajamentelor din anii 

anteriori

Nr. de personal prognozat la 

finele anului

Nr. mediu de salariaţi total

Castigul mediu lunar pe 

salariat (lei/persoană) 

determinat pe baza cheltuielilor 

de natură salarială *)

Câştigul mediu lunar pe 

salariat (lei/persoană) 

determinat pe baza cheltuielilor 

de natură salarială, recalculat 

cf. Legii anuale a bugetului de 

stat **)

Productivitatea muncii în 

unităţi valorice pe total 

personal mediu (mii 

lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

cheltuieli privind prestarile de 

servicii
cheltuieli cu reclama si 

publicitate

CHELTUIELI ELIGIBILE 

DIN FONDURI EUROPENE, 

din care

cheltuieli materiale

cheltuieli cu salariile



7 56

8 57 1484

9 58

10 59

  

    

                      CONTABIL SEF,

                Ec.  CORMAN DUMITRU

Productivitatea muncii în 

unităţi fizice pe total personal 

mediu (cantitate produse finite/ 

persoană)

Ec.  RADUCANOIU CONSTANTIN

Cheltuieli totale la 1000 lei 

venituri totale (Rd. 57= 

(Rd.6/Rd.1)x1000)

Plăţi restante

Creanţe restante

DIRECTOR GENERAL,



Anexa nr. 2 

la Hotararea nr. 242/2020 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 
Operatorul economic PARC TURISM SA 
Sediul/Adresa CRAIOVA, STR. BIBESCU, NR. 12 
Cod unic de înregistrare RO 11940770 

 

 

Indicatori financiari  și nefinanciari rectificati  pentru anul 2020 

                                aferenti contractelor de mandat 

 

 

Nr. 
crt. 

Indicatori financiari Valoare 
 

1 Venituri totale (lei) 1532000 

2 Cheltuieli totale (lei) 2274000 

3 Profit brut (lei) -742000 

4 Număr mediu personal 60 

5 Productivitatea muncii pe total pers. mediu 25267 

6 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 1484 

 

Nr. 
crt. 

Indicatori nefinanciari :  

1 Media de apreciere pe booking.com-minim 8.2 

2 Număr turiști cazați - peste 3642 

3             Din care străini - peste 136 

4 Grad de ocupare/cameră - peste 22.75 

 
 

 

 
  PREȘEDINTE       ADMINISTRATOR EXECUTIV 
  AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,           DIRECTOR GENERAL, 
   Ec. DANIELA AVRĂMOIU    Ec. CONSTANTIN RĂDUCĂNOIU 
 

 
 

 



 

 

Act Adițional nr. 6 

la 

CONTRACT  de  MANDAT nr. 568/30.05.2017 

(anexa nr. 1  la H.C.J. Dolj  121/25.05.2017) 

 

I. PĂRŢILE  CONTRACTANTE: 

În realizarea şi exercitarea atribuțiilor administratorilor prevăzute de  O.U.G. nr. 

109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare şi de Actul constitutiv, 

Între 

A). Societatea  Comercială Parc Turism S.A. Craiova, cu sediul în localitatea 

Craiova, str. Bibescu nr. 12, județul Dolj, înmatriculată la Oficiul Registrului 

Comerţului Dolj sub nr. J16/445/1999, reprezentată prin împuterniciţi, în baza 

mandatului special acordat de Consiliul Judeţean Dolj prin Hotărârea nr. .............., 

denumită în continuare SOCIETATE, pe de o parte 

şi  

B). DL./DNA. ..........................................., administrator al consiliului de administrație,  

cetăţean român, domiciliată în localitatea Craiova, str. ....................., nr......, bl. ...., sc. 

...,  et. ...., ap. .....,  jud. Dolj, posesor al C.I. seria .......  nr.  ............, eliberat de 

............................, la data de ..........................., cod numeric personal ........................... 

pe de altă parte,  

în baza art. 29 și art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul 

act adițional care are ca obiect actualizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță 

financiari și nefinanciari de îndeplinit în anul 2020 conform Bugetului de venituri și 

cheltuieli rectificat în decembrie 2020, astfel: 

Art. 1.  

(1) Obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari de îndeplinit 

în anul 2020 sunt: 

 

Nr.  

crt. 

Indicatori financiari Valoare 

1 Venituri totale (lei) 1532000 

2 Cheltuieli totale (lei) 2274000 

3 Profit brut (lei) -742000 

4 Număr mediu personal 60 

5 Productivitatea muncii pe total pers. mediu 25267 

6 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 1484 



 

Nr. 

crt. 

Indicatori nefinanciari :  

1 Media de apreciere pe booking.com-minim 8,2 

2 Număr turiști cazați - peste 3642 

3             Din care străini - peste 136 

4 Grad de ocupare/cameră - peste 22,75 

 

Art. 2. 

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractul de  mandat nr. 

568/30.05.2017  (anexa nr.1 la HCJ Dolj 121/25.05.2017) și reprezintă acordul de voință 

al părților. 

 Celelalte articole din contract rămân nemodificate. 

 

Art. 3. 

Prezentul act adițional a fost încheiat azi ......./......./ ......... în 2 exemplare. 

Actul adițional face parte integrantă din contractul de mandat.   

 

  

SOCIETATEA      ADMINISTRATOR: 

S.C. Parc Turism S.A. Craiova    

 

............................................ 

 

Prin împuterniciții AGA 

(desemnați prin H.C.J. Dolj Nr. ........./12/2020)      

   
 1.   ....................................... 

2.   ....................................... 

3. GOLUMBEANU DUMITRU - EMANOIL 




