
 

 
 

  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  
 

 

HOTĂRÂRE 

privind mandatarea împuterniciţilor Judeţului Dolj  

la S.C. Parc-Turism S.A. şi a împuterniciţilor Judeţului Dolj la Societatea 

pentru Lucrări Drumuri şi Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în adunarea 

generală extraordinară a acţionarilor majorarea capitalului social al S.C. Parc-

Turism S.A. prin mărirea valorii nominale a acţiunilor existente 

 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,  

 având în vedere referatul de aprobare nr. 303/17.03.2020 al S.C. Parc-Turism 

S.A., raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 11859/18.03.2020, raportul 

Serviciului juridic nr. 11931/19.03.2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate,     

în baza art. 113 lit. f), art. 125 alin (1) şi art. 210 alin. 1 din Legea societăţilor 

comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,           

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

a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art. 1 – Se mandatează împuterniciţii Judeţului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A. 

şi împuterniciţii Judeţului Dolj la Societatea pentru Lucrări Drumuri şi Poduri Dolj 

S.A., pentru a aproba în adunarea generală extraordinară a acţionarilor următoarele: 

- majorarea valorii nominale a acţiunilor existente cu suma de 7 lei/acţiune, de 

la valoarea de 135,00 lei/acţiune la valoarea de 142,00 lei/acţiune; 

- majorarea capitalului social al S.C. Parc-Turism S.A. prin mărirea valorii 

nominale a acţiunilor existente, cu un aport în numerar din partea acţionarului 

majoritar – Judeţul Dolj cu suma de 534.835,00 lei (76.405 acţiuni x 7,00 lei/acţiune 

= 534.835,00 lei) şi cu un aport în numerar din partea acţionarului minoritar – 

Societatea pentru Lucrări Drumuri şi Poduri Dolj S.A. cu suma de 56,00 lei (8 acțiuni 

x 7 lei/acțiune = 56,00 lei). 

Art. 2 – Se mandatează reprezentantul legal al S.C. Parc-Turism S.A. pentru 

efectuarea formalităţilor legale de înregistrare la Registrul comerţului de pe lângă 

Tribunalul Dolj. 

 



Art. 3 – Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Dolj, 

împuterniciţii Judeţului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A., împuterniciţii Judeţului Dolj 

la Societatea pentru Lucrări Drumuri şi Poduri Dolj S.A., S.C. Parc-Turism S.A. și 

Societatea pentru Lucrări Drumuri şi Poduri Dolj S.A. vor aduce la îndeplinire 

prezenta hotărâre.   
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