
 

 
CONSILIUL  JUDEȚEAN  DOLJ                                                                                         

            

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Dolj 

 în  Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  

S.C. Parc - Turism S.A. pentru a aproba unele măsuri  

referitoare la activitatea societății 

 

 Consiliul Județean Dolj întrunit în ședință ordinară, 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 323/04.05.2021 al S.C. Parc – Turism 

S.A., raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 10808/11.05.2021, raportul 

Serviciului Juridic nr. 11057/13.05.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

 în baza art. 111 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), e) și art. 125 alin. (1) din Legea nr. 

31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 3 alin. (2) li. h) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă 

a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin. (1) lit. 

c) din O.U.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari 

unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, 

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

a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se mandatează dna Stănculescu Anișoara și dl Neagu Mihai – 

împuterniciți ai Județului Dolj  la S.C. Parc – Turism S.A., pentru a aproba în 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor următoarele: 

 1.  Situațiile financiare ale S.C. Parc – Turism S.A. pe anul 2020, conform 

anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 2.  Descărcarea de gestiune a administratorilor și a administratorului executiv – 

director general pe anul 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de 

Administrație al S.C. Parc – Turism S.A., auditorul statutar și Comitetul de 

Nominalizare și Remunerare, conform anexelor nr. 2, 3 și 4, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

3. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pe baza Notei de 

fundamentare, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

4. Actul adițional nr. 2 la Contractul de audit statutar nr. 1066/07.10.2013, 

privind prelungirea serviciilor de audit financiar până la data de 31.03.2023 cu S.C. 

CIEL AUDIT CONSULTING SRL, conform anexei nr. 6, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 



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

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

prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica S.C. Parc – Turism S.A. și 

împuterniciților Județului Dolj la societate. 

 

 

 

Nr. _______     Adoptată la data de __________ 

 

PREȘEDINTE,                Contrasemnează 

       Secretar General al Județului 

 

DORIN COSMIN VASILE    ANDA NICOLAE 
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CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ    APROBAT  

SC PARC – TURISM SA            PREȘEDINTE 

Nr. 323/04.05.2021            DORIN COSMIN VASILE 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Dolj în  

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  

S.C. Parc - Turism S.A. pentru a aproba unele măsuri  

referitoare la activitatea societății 

 

 I. SITUAȚIILE FINANCIARE PE ANUL 2020 

PARC - TURISM S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub 

numărul J16/445/1999, având cod unic de înregistrare nr. RO 11940770. 

Funcţionează ca o societate pe acţiuni conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, având ca  obiect  de  activitate alimentaţie 

publică şi prestaţii  hoteliere  şi  se  realizează  prin  unităţile  Restaurant  Flora, 

Restaurant  Parc  şi  Hotel  Parc și este autofinanțată sută la sută. 

În cursul anului 2020, societatea a fost administrată de un Consiliu de 

Administraţie  numit  prin  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Dolj  nr. 121/25.05.2017. 

Conducerea  societăţii, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/01.08.2017, 

a  fost delegată  unuia  dintre  administratori, acesta  devenind  astfel  administrator  

executiv  şi  director  general, respectiv domnul Răducănoiu Constantin.  

Consiliul de Administrație al Parc – Turism SA Craiova a avut următoarea 

componență: 

- Avrămoiu Daniela - Președinte al Consiliului de Administrație 

  (decedata in martie 2021) 

- Răducănoiu Constantin - Administrator Executiv – Director General 

- Corâțu Cosmin-Ion - Administrator (a demisionat in noiembrie 2020) 

- Tănăsescu Marcel - Administrator 

- Iancu Diana Valy  - Administrator 

Consiliul de Administraţie s-a întrunit lunar în şedinţe, potrivit prevederilor 

Legii 31/1990 republicată, urmărind realizarea obiectivelor strategice aprobate de 

Adunarea Generală a Acţionarilor privind dezvoltarea şi modernizarea activităţii 

societăţii, pe baza  programului propus pentru anul 2020, execuţia bugetului de 

venituri şi a programului de investiţii şi reparaţii aprobate. 

Măsurile şi deciziile luate au vizat toate activităţile desfăşurate în societate, 

respectiv activitatea de cazare, alimentaţie publică, investiţională şi de reparaţii, 

resurse umane, activitatea economico-financiară.  

Capitalul social de 10.850.646 lei, subscris si integral vărsat, impărţit în 76.413 

acţiuni nominative în valoare de 142 lei fiecare este deţinut de către acţionari astfel: 
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CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ deţine un număr de 76.405 acţiuni 

nominative, cu o valoare nominală de 142 lei/acţiune şi în valoare totală de 

10.849.510 lei din care 3.055.384 lei aport in numerar si 7.794.126 lei aport in 

natura, reprezentând 99,99% din capitalul social subscris şi vărsat, participare la 

profit 99,99% şi  participare la pierderi 99,99% . 

SOCIETATEA PENTRU LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI DOLJ 

SA deţine un număr de 8 acţiuni nominative, cu o valoare nominală de 142 lei/acţiune 

şi în valoare totală de 1136 lei, aport numerar, reprezentând 0,01% din capitalul social 

subscris şi vărsat, participare la profit 0,01% şi  participare la pierderi 0,01%, 

incepand cu data de 28.02.2018, potrivit Hotararii Consiliului Judetean nr. 

52/15.02.2018. 

 În conformitate cu bilanțul incheiat la data de 31.12.2020, situația comparativă 

privind principalele posturi bilanțiere se prezintă după cum urmează: 

            - lei - 

Nr. 

crt. 
Denumire element 2019 2020 Diferențe 

1 Active imobilizate 11556039 11623311 67272 

2 Active circulante 1837323 1469538 -367785 

3 Cheltuieli în avans 14709 10910 -3799 

 Total active 13408071 13103759 -304312 

4 Datorii curente 281618 230058 -51560 

5 Subvenții 7602 6295 -1307 

6 Venituri in avans 13237 15359 2122 

7 Capitaluri proprii 13105614 12852047 -253567 

 Total pasive 13408071 13103759 -304312 

La sfârșitul anului 2020, societatea a inregistrat  o diminuare a patrimoniului cu 

suma de 304312 lei. 

Activitatea  economico-financiară 

 În  ceea  ce  priveşte  anul  2020,  societatea  şi-a  desfăşurat  activitatea  în  

baza  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli aprobat prin Hotărârea AGA nr. 

3/05.06.2020, care a fost rectificat si aprobat prin Hotărârea AGA nr. 6/24.12.2020   și 

a Planului de administrare aprobat prin Hotărârea AGA nr. 5/05.07.2017. 

 Situaţiile financiare aferente anului 2020 au fost întocmite în conformitate cu 

OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate și OMFP 

3781/07.01.2020 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea 

situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor 

economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, și pentru 

reglementarea unor aspecte contabile.  

 Exprimată  în  cifre, situaţia  economico-financiară  la  finele  anului  2020, se  

prezintă  după  cum  urmează: 

Nr. 

crt. 
Explicaţii 

Prevederi  

lei 

Realizat 

lei 

Indice de 

realizare 
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% 

1 Venituri  din  exploatare 1516000 1348737 88.97 

2 Cheltuieli  din  exploatare 2274000 2119183 93.20 

 Profit / pierdere -758000 -770446 - 

3 Venituri  financiare 16000 27527 172.05 

4 Cheltuieli  financiare - -  

 Profit / pierdere 16000 27527 172.05 

5 Venituri  totale 1532000 1376264 89,84 

6 Cheltuieli  totale 2274000 2119183 93,20 

 Profit  brut / pierdere -742000 -742919 - 

7  Impozit  specific/profit 46000 45538 99.00 

 Profit  net / pierdere -788000 -788457 - 

Referitor la structura veniturilor totale, ponderea lor este dată de veniturile din  

alimentaţie  publică în sumă de 671530 lei cu un procent de 48.80 %, urmate de cele  

din  prestări  servicii  (cazare, comisioane, chirii, taxă  parcare, etc.)  în valoare 

323104 lei  cu  un  procent  23.48 %. 

 Totodată, au  fost  înregistrate venituri financiare în sumă de 27527 lei care 

provin din  dobânzile încasate la disponibilităţile băneşti din conturile de la  bănci  în 

sumă de 22639 lei, precum  şi  de  reducerile  financiare  (discount-uri)  acordate  de  

furnizorii de materii  prime,  materiale  şi  mărfuri  în  valoare  de 4888 lei. 

 În  ceea  ce  priveşte  cheltuielile, în  structură, ponderea  este  dată de  

cheltuielile cu  stocurile în  sumă  de  643922 lei (materiale, obiecte de inventar = 

102703 lei; utilităţi (energie, apă, gaze naturale, salubritate) = 153658 lei; costul  

mărfurilor = 387561 lei), cu  un  procent  de  29.75 %, si  de  cheltuielile  cu   

personalul  în  sumă  de 993837 lei,  cu  un  procent  de 45.91%. 

Din analiza datelor prezentate rezulta  ca societatea a inregistrat o pierdere 

bruta  la data de 31.12.2020 in suma de 788457 lei. Aceste rezultate se datoreaza 

faptului ca in contextul epidemiei de COVID-19 , in conformitate cu prevederile 

art.1 alin.1 din Ordonanta militara nr.1/2020 , incepand cu data de 18.03.2020 si 

pana la data de 14.05.2020 , activitatea de restaurante si hoteluri a fost 

suspendata ca urmare a starii de urgenta iar incepand cu data de 15.05.2020 

conform legii 55/2020 a fost instituita starea de alerta cu prelungiri succesive, 

activitatea de hoteluri si restaurante fiind reluata partial cu anumite conditii 

restrictive. 

Situatia valorica a anularii unor contracte/rezervari privind activitatea de cazare 

si alimentatie publica -mese festive (nunti, botezuri), ca urmare a instituirii starii de 

urgenta/alerta se prezinta astfel : 

- anulare/ amanare evenimente  Restaurant Flora martie -decembrie 2020 in 

valoare de 1170 mii lei; 

- anulare/ amanare evenimente / rezervari Hotel -Restaurant Parc martie -

decembrie 2020 in valoare de 932 mii lei; 

-alte venituri , incasari zilnice, servicii alimentatie publica si cazare Hotel-

Restaurant Parc, conform trendului  din anul anterior 580 mii lei. 
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Precizam ca in anul 2020 nu au fost programate cresteri salariale pentru 

personalul incadrat cu contract individual de munca, exceptand  prevederile 

Hotararii Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului minim brut 

garantat in plata incepand cu 01.01.2020 (de la 2080  lei la 2230 lei). 

Pierderea inregistrata de societate  se datoreaza urmatoarelor aspecte de 

forta majora care au intervenit incepand cu data de 16.03.2020 : 

STAREA DE URGENTA 16.03.2020-14.05.2020 

  In baza prevederilor art. 1 alin. 1 şi 2  din Ordonanţa Militară nr. 1/18.03.2020 a 

M.A.I. privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi 

circulaţia transfrontalieră a unor bunuri emisă în baza Decretului   nr. 195/16.03.2020 

al Preşeditelui României  

De la 24.03. 2020 la 30.03.2020 

- 22 salariati  au avut contractele individuale de muncă suspendate temporar din 

iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c, din Legea nr. 53/2003 – 

Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (şomaj 

tehnic); 

          -  3 salariati au beneficiat de zile libere pentru supravegherea copiilor conform 

Legii nr. 19/2020 

         -    1 salariat  în concediu medical; 

         -    2 salariaţi  în concediu fără salariu; 

         -    2 salariaţi   în activitate. 

De la 01.04.-30.04.2020                                                                                                   

        - 29 salariaţi au avut contractele individuale de muncă suspendate temporar din 

iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c, din Legea nr. 53/2003 – Codul 

Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (şomaj tehnic); 

        - 1 salariat  în concediu medical; 

        - 2 salariaţi  în concediu fără salariu; 

        - 2 salariaţi   în activitate. 

STARE DE ALERTA 15.05.2020 – 31.12.2020 –Legea nr 55/15.05.2020 

privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de 

Covid -19 

01.05.2020-31.05.2020 

- 28 salariaţi au contractele individuale de muncă suspendate temporar din 

iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c, din Legea nr. 53/2003 – 

Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (şomaj 

tehnic); 

- 1 salariat   în concediu medical; 

- 2 salariaţi  în concediu fără salariu; 

- 2 salariaţi   în activitate. 

01.06.2020-30.06.2020 

- 21 salariaţi au avut contractele individuale de muncă suspendate temporar din 

iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c, din Legea nr. 53/2003 – 
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Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (şomaj 

tehnic); 

- 1 salariat   în concediu medical; 

- 11 salariaţi  în activitate, din care 7 au reluat activitatea  de la 16.06.2020. 

01.07.2020-31.07.2020 

- 20 salariaţi au contractele individuale de muncă suspendate temporar din 

iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c, din Legea nr. 53/2003 – 

Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (şomaj 

tehnic); 

-  1 salariat   în concediu medical; 

- 12 salariaţi  în activitate, din care 1 a reluat activitatea  de la 10.07.2020. 

01.08.2020-31.08.2020 

- 22 salariaţi cu contractele individuale de muncă suspendate temporar din 

iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c, din Legea nr. 53/2003 – 

Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (şomaj 

tehnic); 

- 11 salariaţi  în activitate. 

01.09.2020-31.12.2020 

- 26 salariaţi  în activitate cu timp de lucru de 4 ore/zi - timp de lucru redus cu 

50% - conform prevederilor OUG nr 132/2020; 

- 4 salariaţi  în activitate cu timp de lucru de 8 ore/zi, din care 2 salariati sunt 

beneficari ai prevederilor art. 85 din Legea nr 76/2002. 

 

Cu  privire  la  obligaţii, debite  şi  creanţe 

 Conform evidenţei contabile analitice şi sintetice şi a soldurilor din balanţa de 

verificare  încheiată la 31.12.2020, situaţia obligaţiilor faţă de bugetul de stat, bugetul 

fondurilor speciale şi  bugetul local, se  prezintă  astfel: 

            - lei - 

Nr. 

crt. 
Denumire obligaţie 

Sume  

cumulate 

datorate  la  

31.12.2020 

Viramente 

efectuate 
Sold 

Termen 

scadent 

1.  Contrib. la asigurări sociale – 

asiguraţi 
299269 278215 21054 25.01.2021 

2.  Contrib. la asig. soc. sanat. – 

asigurati 
104357 97168 7189 25.01.2021 

3.  Contrib. asiguratorie pentru 

muncă 
18051 16433 1618 25.01.2021 

 Total buget asigurări sociale şi  

fonduri speciale 
421677 391816 29861  

4.  Impozit pe venituri din salarii 63178 59147 4031 25.01.2021 

5.  Impozit specific 100942  91379 9563 25.01.2021 

 Total bugetul de stat 164120 150526 13594  
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6.  Impozit pe clădiri 80298 80298 0  

7.  Impozit pe teren 6484 6484 0  

8.  Taxă afişaj – reclamă 268 268 0  

9.  Impozit mijloace de transport 632 632 0  

10.  Taxă parcare 112 112 0  

11.  Taxa autoriz. alim. publică 6678 6678 0  

12.  Taxă hotelieră 5547 5301 246 10.01.2021 

 Total bugetul local 100019 99773 246  

 TOTAL GENERAL 685816 642115 43701  

 Obligaţiile fiscale aferente lunii decembrie 2020, cu termen de decontare, 

conform legislaţiei  în vigoare, în luna ianuarie 2021, în valoarea totală de 43701 lei  

au fost achitate integral  la  termenele  scadente. 

Datoriile  faţă  de  furnizori, din  activitatea  curentă  de  exploatare, la  

31.12.2020   în  sumă  de  51017 lei,  se  prezintă  astfel : 

  - utilităţi       20418 lei 

  - alte  plăţi       30599 lei 

 Precizăm  că  aceste  obligaţii  curente  au  fost  achitate  în  conformitate  cu  

termenele  stabilite  prin  contracte  sau  menţionate  pe  facturi. 

 Pentru  creanţele comerciale, în  sumă  de 36711,23 lei, cu excepţia celor 

prezentate la capitolul litigii, precizăm  că  acestea  reprezintă  clienţi  curenţi, 

rezultaţi  din  facturarea  contravalorii  serviciilor  prestate, aferente  lunii decembrie 

2020 şi au fost încasate la termenele scadente. 

 Cu  privire  la indicatorii de performanță financiari  și nefinanciari pentru 

anul 2020 

În conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, în anul 2020 au 

fost programați și s-au realizat indicatori de performanță financiari și nefinanciari, 

după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 
Denumire indicator 

Programat 

lei 

Realizat 

lei 

Indice de 

realizare -% 

I. Indicatori financiari 

1 Venituri totale (lei) 1532000 1376264 89,84 

2 Cheltuieli totale (lei) 2274000 2119183 93,20 

3 Profit brut (lei) -742000 -742919 - 

4 Număr mediu personal 60 31 - 

5 Productiv. muncii pe total pers. mediu 25267 43508 172,19 

6 Chelt. totale la 1000 lei venituri totale 1484 1540 103,77 

II. Indicatori nefinanciari 

1 Media de apreciere pe booking.com-

minim 

8.2 8.5 103,65 

2 Număr turiști cazați - peste 3642 3679 101,01 

3             Din care străini - peste 136 137 100,73 

4 Grad de ocupare/cameră - peste 22,75 22,97 100,96 
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 Cu  privire  la  investiţii, dotări  cu  obiecte  de  inventar   

A. Investiţii          407612.33  lei 

În cursul anului 2020 s-au realizat următoarele investiţii de natura imobilizărilor 

corporale și necorporale: 

Nr. 

crt. 

Explicații Valoare 

fără TVA 

1 
Amenajare si modernizare 30 camere Hotel Parc, etajele 2+3 si hol 

etajele 2+3 
190527,98 

2 
Amenajare si modernizare grupuri sanitare barbati si femei etajul 1 

Restaurant Flora 
105250,14 

3 Mocheta camere etaj 2 si 3 Hotel Parc 72488,64 

4 
Lucrări de cablare structurata internet, televiziune si telefonie 

Hotel Parc 
26948,83 

5 Centrala telefonica PBXS100 receptie Hotel Parc 12396,74 

  TOTAL 407612,33 

 B. Dotări cu obiecte de inventar în valoare de 6574,34 lei, constând în 

mobilier veselă, ustensile de bucătărie și pentru curatenie (cuptor microunde, aspirator 

de mâna)  și alte valori . 

 

 Cu  privire  la  resurse umane 

La sfârșitul anului 2020,  Parc – Turism  S.A. a avut  un  număr  de 32 salariaţi, 

din care 31 salariați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată și 1 

salariat cu contract de muncă pe perioadă determinată .  

 Sub  aspectul  pregătirii, din  totalul  de  salariaţi  cu  contract  de  muncă , 

situaţia  se  prezintă  astfel: 

- 10 persoane  cu  studii  superioare,  

- 20 persoane  cu  studii  medii,  

-  2  persoane  necalificate 

Precizăm că în anul 2020 personalului nu i s-au acordat creşteri salariale, cu 

excepţia persoanelor care intră sub incidenţa reglementărilor referitoare la salariul de 

bază minim brut pe ţară garantat în plată. 

 

Cu  privire  la  litigiile  societăţii 

 La data de 31.12.2020, Parc – Turism SA se înregistrează cu următoarele 

creanţe litigioase: 

1. Fotbal Club Universitatea Craiova, dosar 12049/63/2007, Tribunalul Braşov, 

Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, pentru suma de 

14049 lei, reprezentând prestaţii de alimentaţie publică şi cazare conform 

contractului  de  prestări  turistice  nr. 831/06.08.2013, respectiv  factura  

seria  PTCVF  nr. 0015384/12.08.2013, pentru care s-a procedat ulterior la 

înscrierea în Tabelul suplimentar al creditorilor Fotbal Clubului 

Universitatea Craiova. 
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2. CFR IRLU Bucureşti, dosar 28428/3/2014, Tribunalul Bucureşti, Secţia a 

VII-a Civilă, pentru suma de 440 lei, reprezentând servicii de cazare 

conform facturii seria PTCVF nr. 0009220/30.06.2014, pentru care s-a 

solicitat înscrierea la masa credală prin depunerea cererii de admitere de 

creanţe. 

3. Perfect Tour SRL București, dosar 15349/3/2016, Tribunalul București, 

Secția a VII-a Civilă, pentru suma de 1358 lei, reprezentând contravaloarea 

facturilor seria PTCVF nr. 011698/07.12.2015, seria PTCVF nr. 

011549/18.12.2015 și seria PTCVF nr. 011580/28.12.2015 constând în 

servicii de cazare și alimentație publică, a fost depusă la începutul anului 

2017, cererea de înregistrare a creanțelor în tabelul preliminar. 

 Menţionăm că aceștia se află în procedura de insolvenţă, iar debitele 

respective sunt publicate in buletinele procedurilor de insolventa. 

4. Dosar nr. 19727/215/2017, Judecătoria Craiova, obiect: Hotărâre pentru 

recuperarea cheltuielilor în cuantum de 242,76 lei ce reprezintă obligarea 

pârâtului Constantinescu Victor Cristian la plata dobânzii debitului (de 2950 

lei) în sumă de 31,26 lei și 211,50 lei taxă de timbru. Societatea Parc-Turism 

SA a solicitat completarea acestei hotărâri și cu suma de 450 lei + TVA, 

onorariu de avocat, fiind admisă cererea noastră. La această dată suntem în 

procedura de executare a debitorului. 

5. Dosar nr. 852/54/2017, în recurs, la Înalta Curte de Casație și Justiție în care 

Parc – Turism SA Craiova are calitatea de reclamant iar Ministerul 

Finanțelor Publice și Direcția Regională a Finanțelor Publice Craiova are 

calitatea de pârât, privind anulare act administrativ și obținerea cheltuielilor 

de judecată. 

Curtea de Apel Craiova a dat câștig de cauză Parc – Turism SA Craiova, s-a 

judecat recursul formulat de pârâte la ICCJ, societatea a solicitat 

comunicarea un certificat din care să rezulte că prin Decizia nr. 937/2020 

pronunțată la data de 18.02.2020 de Înalta Curte de Casație și Justiție a fost 

respins recursul declarat de pârâta Direcția Generală Regională a Finanțelor 

Publice Craiova, în numele și pentru Ministerul Finanțelor Publice, ca 

nefundat, hotărârea este definitivă. 

6. Dosar nr. 312/54/2018*, Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Contencios 

și Administrativ, recurs anulare act administrativ ANAF, intimat Parc – 

Turism SA. 

Urmează a fi soluționat recursul formulat de reclamant împotriva Sentinței 

nr. 536/05.12.2018, pronunțată de către Curtea de Apel Craiova, termen de 

judecată 15.06.2021. 

 

 Cu privire la sistemul integrat de management al calitatii si sigurantei 

alimentului si a sistemului de control intern managerial 

          In anul 2020 auditul de supreveghere si recertificarea la sistemul integrat ISO 

9001-2015 si  ISO 22000-2005, conform contractului incheiat cu SRAC-CERT SRL 
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BUCURESTI au fost amanate, ca urmare a starii de urgenta , urmata de starea de 

alerta pana la sfarsitul anului. 

 

 II. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021 

  Cu  privire  la  veniturile  şi  cheltuielile  aferente  activităţii  de bază 

 Bugetul  de  venituri  şi  cheltuieli  este  un  document  de  previziune  

financiară  şi  se  elaborează  pentru  o  perioadă  de  un  an. 

 În  acest  mod, Parc – Turism  SA  îşi  previzionează  veniturile  şi  cheltuielile, 

urmărind  asigurarea  unui  echilibru  financiar. 

Ca  instrument  de  previziune, bugetul  de  venituri  şi  cheltuieli  are  un  rol  

deosebit  în  activitatea  societăţii  şi  se  concretizează  în: 

- determinarea  optimă  a  nivelului  veniturilor, cheltuielilor  şi  rezultatelor  

economice; 

- asigurarea  necesarului  de  resurse  băneşti  pentru  finanţarea  activităţii; 

- stabilirea  relaţiilor  cu  banca, furnizorii  de  servicii  şi  clienţi, bugetul  de  

stat, bugetul  asigurărilor  sociale. 

Dimensionarea veniturilor previzionate  a fi obtinute din alimentatie publica si 

cazare, a avut in vedere doua perioade: 

1. Semestrul I 

Nivelul acestora a fost prognozat in functie de starea de alerta, fiind mai mic 

fata de capacitatea de functionare a societatii ca urmare a restrictiilor impuse pentru 

industria ospitaliera. 

2. Semestrul II 

Nivelul veniturilor programate se apropie de cel aferent capacitatii 

normale de functionare a societatii, conform previziunilor ca restrictiile impuse 

de starea de alerta vor fi relaxate si se va proceda la activarea contractelor de 

prestari si  servicii amanate din anul 2020. 

 În conformitate cu proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 au  

fost programate venituri în sumă de 3314 mii lei si  cheltuieli  aferente  în  sumă  de 

3154 mii lei, rezultând  un  profit  brut  de  160 mii lei. 

 Astfel, în  structură,  acestea  se  prezintă  după  cum  urmează: 

Venituri totale :  3314 mii lei , din care : 

Venituri totale din exploatare  :3306 mii lei, din care : 

                        -   Din productia vanduta:2602 mii lei : 

                 - din servicii prestate :   825 mii lei; 

                         - din vanzarea marfurilor:   1777 mii lei; 

              - Subventii conform prevederilor legale (conform art. 85 din legea 

76/2002; OUG132/2020 si OUG130/2020):  704  mii lei ; 

Cheltuieli totale:   3154 mii lei   

 Referitor  la  capitolul  de  cheltuieli, precizăm  că  dimensionarea  acestora  s-a  

făcut  în  raport  de  nivelul  programat  al  veniturilor  şi  ţinând  cont  de  necesităţile  

de  funcţionare  a  societăţii si anume: 



 10 

- cheltuieli materiale, în sumă de 267 mii lei , care constau în consumurile de  

materiale de curăţenie pentru activitatea curentă, spălătoria proprie, efectuarea de  

lucrări de întreţinere şi reparaţii, precum şi cele ocazionate cu aprovizionarea  cu  

valori  materiale  de  natura  obiectelor  de  inventar  (veselă, inventar  moale, mobilier, 

etc.); 

- cheltuieli cu energia, în sumă de 291 mii lei, care constau în asigurarea  utilităţilor 

(energie electrică, apă, gaze naturale aferente funcţionării centralelor termice  proprii, 

etc.); 

- costul mărfurilor, în  valoare de 786 mii lei,  care reprezintă un  element  de  

cheltuială  specific  activităţii  de  alimentaţie  publică; 

- cheltuieli  de  personal  în  sumă  totală  de  1286 mii lei, din  care: 

• fond salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de  muncă, în  

sumă  de 1034 mii lei; 

• remuneraţii aferente contractului de mandat  al administratorului  

executiv – director  general, în  sumă  de 160 mii lei; 

• remuneraţii contractuale cuvenite  membrilor Consiliul de Administraţie, 

în  sumă  de 48 mii lei; 

• cheltuieli  cu  contribuția asiguratoare pentru muncă datorată de angajator, 

în sumă de 28 mii lei; 

• cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal,  în  sumă  de 16 mii lei, şi care includ ajutoare pentru 

înmormântare, sume  în  bani  oferite  copiilor  minori  ai  salariaţilor conform 

Contractului colectiv de muncă. 

La fundamentarea cheltuielilor de personal pentru salariații încadrați pe bază  de  

contract individual de muncă s-au avut în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

4/2021 pentru stabilirea salariului minim brut garantat în plată începând cu 01.01.2021 

(de la 2230 lei la 2300 lei). 

Precizam ca  nu sunt prevazute modificari la organigrama societatii, 

statului de functii/personal centralizat si Regulamentul de organizare si 

functionare, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 

143/29.06.2017 ,respectiv Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  

la  Parc Turism SA Craiova,  nr. 5/07.2017. 

Remunerațiile luate în calcul pentru membrii consiliului de administrație și 

administratorului executiv – director general sunt cele stabilite conform 

contractelor de mandat, actualizate prin acte adiționale conform modificărilor 

legislative. 

- cheltuieli cu  amortizarea  imobilizărilor, în  valoare  de  342 mii lei. Amortizarea 

va fi stabilită  în  funcţie  de  duratele  normale  de  funcţionare  conform  catalogului  

de  clasificare, valoarea  de  inventar  şi  ajustările  rezultate  din  reevaluarea  

imobilelor. 

- cheltuieli  cu alte servicii executate de terţi, în  valoare  de  78 mii lei, şi  care  

constau, în  principal  în cheltuieli cu  prestaţiile  externe  (servicii  de  telefonie, 
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internet, comisioane    bancare, reclamă şi publicitate, lucrări  executate  de  terţi, 

asistenţă juridică etc.); 

- cheltuieli  cu  impozite  şi  taxe  (impozit  pe  clădiri, taxă  teren, mijloace  de  

transport, taxă  autorizaţie  restaurante, etc), în sumă de 104 mii lei; 

 Din  comparaţia  veniturilor  programate  şi  a  cheltuielilor  aferente   rezultă  

un  profit  brut  de 160 mii lei  cu  un  impozit  specific  în  sumă  de  56 mii lei, 

respectiv  un  profit  contabil net de 104 mii lei, care va fi repartizat la rezerve legale 

5% în sumă de 8 mii lei, iar diferența în sumă de 96 mii lei pentru acoperirea 

pierderilor contabile din anii precedenți, conform OUG 64/2001, privind repartizarea 

profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu 

capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome. 

 Impozitul specific a fost calculat în conformitate cu prevederile Legii nr. 

170/2016,coroborat cu facilitatile fiscale acordate pentru semetrul I,conform OUG 

226/2020 ,respectiv OUG 19/2021, Parc – Turism SA desfășurând activități 

corespunzătoare codurilor CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare , 5610 – 

Restaurante și 5630 – Baruri . 

   

Cu privire la sistemul integrat de management al calităţii şi siguranţei  

alimentului  şi  la  activitatea  de  marketing  aprovizionare 

În  anul  2021  va  fi  efectuat  auditul  de  supraveghere conform  contractului    

încheiat  cu  SRAC – CERT  SRL  Bucureşti, a  sistemului  integrat  de  management  

al  calităţii  şi  siguranţei  alimentului, conform Sistemul ISO 9001/2015 și ISO 

22000/2018, care urmare pandemiei, a fost amanat de anul trecut. 

 Aprovizionarea  cu  materiale  şi  mărfuri  la  preţuri  cât  mai  mici  se  va  

efectua  pe  baza  studiului  de  marketing  al  pieţei  prin  crearea  unei  liste  proprii  

cu  furnizorii  selectaţi, având  drept  criterii  calitate – preţ. 

 Comercializarea  produselor  şi  serviciilor  la  nivel  de  înaltă  calitate  în  

vederea  satisfacerii  cerinţelor  de  consum  ale  fiecărui  client  în  parte, indiferent  

de  cererea  acestuia, având  ca  rezultat  creşterea  competitivităţii  societăţii  şi  a  

şanselor  de  succes  în  mediul  concurenţial  actual. 

Se va intensifica activitatea de publicitate folosind paginile de facebook și site-ul 

societății și prin participarea la târguri și expoziții specifice. 
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Cu  privire  la  programul  de  investiţii 

Elementele cuprinse la acest capitol au fost dimensionate în funcţie de sursele  

de  finanţare  şi  volumul  de  investiţii  prevăzute  în  programul  de  investiţii  pe  

anul  2021, menţinându-se echilibrul bugetar între sursele de finanţare şi cheltuielile 

de  investiţii. 

Pentru anul  anul 2021, societatea programeaza  cheltuieli pentru investitii în 

sumă totală  de 342 mii lei, constând  în: 

 

Nr. 

crt. 
Denumire obiectiv investiţie 

Valoare 

mii lei 

1.  CALCULATOR 15 

2.  CONGELATOR ORIZONTAL 5 

3.  COMBINA FRIGORIFICA 5 

4.  FELIATOR 3 

5.  MOTOR HOTA 10 

6.  MOBILIER TERASA (MESE,SCAUNE,PERDELE,ANTIVANT) 40 

7.  FRIGIDER PROFIL INOX DUBLU 12 

8.  MASINA GHEATA 3 

9.  CUPTOR CONVECTIE 25 

10.  CAMERA FRIGORIFICA 16 

11.  CUPTOR ELECTRIC CU CONVECTIE 20 

12.  APARAT AC 60000-90000 BTU 50 

13.  MASINA SPALAT VASE 6 

14.  CALANDRU MIC 7 

15.  CENTRALA ELECTRICA PT INCALZIRE 35 

16.  ALTE  DOTARI(ACHIZITII DE IMOBILIZARI CORPORALE) 90 

 TOTAL 342 

 

Mentionam ca in anul 2020 a fost finalizat procesul investitional de 

modernizare cu dotarile aferente la cele doua active Restaurant Flora, respectiv Hotel-

Restaurant Parc inceput in anul 2018. 

Aceste investiţii au avut ca finalitate creşterea calităţii serviciilor de alimentaţie 

publică și cazare, îmbunătăţirea imaginii locaţiei, atragerea de noi clienţi, creşterea 

numărului de evenimente, atragerea de venituri suplimentare şi reducerea cheltuielilor 

de exploatare şi realizarea indicatorilor programaţi prin bugetele de venituri şi 

cheltuieli anuale. 

  

Cu  privire  la  creanţe  şi  datorii 

 Desfăşurarea  activităţi  economice  eficiente  a  societăţii  asigură  un  echilibru  

atât  între  mijloacele  de  plată  disponibile  şi  obligaţiile  exigibile  cât  şi  cel  

aferent  fluxului  monetar  de  intrări  şi  ieşiri. 

 Prin  acest  echilibru  societatea  dispune  de  o  capacitate  de  plată  

corespunzătoare  ceea  ce  dă  posibilitatea  de  a  stinge  integral  şi  la  termen  
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obligaţiile  exigibile  faţă  de  furnizori, bugetul  consolidat, salariaţi, bănci  şi  alţi  

creditori  cu  implicaţii  pozitive  în  sensul  că  Parc – Turism  SA  nu  înregistrează  

datorii  restante. 

 Prin  specificul  activităţii  aferent  obiectului  de  activitate, încasarea  

contravalorii  serviciilor  prestate  se  efectuează  în  procent  de  peste  80%  în  

numerar,  cu  implicaţii  asupra  eficacităţii  în  colectarea  creanţelor  şi  cu  o  viteză  

de  rotaţie  a  debitelor – clienţi  foarte  bună,  iar  diferenţa  prin  sistemul  bancar  

(ordin  de  plată, card, cec, bilet  la  ordin – la  termen, conform  clauzelor  

contractuale  şi  a  celor  înscrise  pe  documentele  fiscale), ceea  ce  face  ca  

societatea  să  înregistreze  doar  creanţe  curente. 

 

 În  conformitate  cu  Ordinul  Ministrului  Finanţelor  Publice  nr. 3818/2019  

privind  aprobarea  formatului  şi  structurii  bugetului  de  venituri  si  cheltuieli  

întocmit  de  către  unii  operatori  economici, precum  si  anexele  de  fundamentare  a  

acestora, proiectul  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  cuprinde: 

- Bugetul de venituri şi cheltuieli  - 2021 

- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul  de venituri şi  

  cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora; 

- Gradul de realizare a veniturilor totale; 

- Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare; 

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

- Indicatori de performanță financiari  și nefinanciari pentru anul 2021 

 

Față de cele prezentate, se propune spre aprobare împuternicirea 

reprezentanților mandatați ai Județului Dolj la SC Parc-Turism SA pentru a aproba în 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor următoarele:  

 - Situațiile financiare ale S.C. Parc – Turism S.A. pe anul 2020, conform anexei 

nr. 1 

 - Descărcarea descărcarea de gestiune a administratorilor și administratorului 

executiv – director general pentru anul 2020, pe baza rapoartelor prezentate de 

Consiliul de Administrație al S.C. Parc – Turism S.A., auditorul statutar și Comitetul 

de Nominalizare și Remunerare, conform anexelor nr. 2, 3 și 4. 

 -  Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, conform anexei nr. 5. 

 - Actul adițional nr. 2 la Contractul de audit statutar nr. 1066/07.10.2013 

privind prelungirea serviciilor de audit financiar până la data de 31.03.2023 cu SC 

CIEL AUDIT CONSULTING SRL, conform anexei nr. 6. 

Anexam Proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Dolj. 

 

     Director General,          Contabil Șef, 

      

 Constantin Răducănoiu         Cristina-Denisa Talpoș-Bulacu 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA ECONOMICĂ  

Nr. 10808  / 11.05.2021    

     

                    

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentanţilor Judeţului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 

S.C. Parc-Turism S.A pentru a aproba unele măsuri referitoare la activitatea 

societăţii 

 

S.C. Parc-Turism S.A. funcţionează ca o societate pe acţiuni înfiinţată conform 

Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având ca 

obiect de  activitate alimentaţia publică şi prestaţiile hoteliere, care se realizează prin 

unităţile Restaurant Flora, Restaurant  Parc şi Hotel Parc. 

În temeiul: 

• art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate; 

• O.M.F.P. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi 

depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale 

operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, 

și pentru reglementarea unor aspecte contabile, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

• 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 unitățile administrativ-

teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o 

participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; 

• O.M.F.P. nr. 3818/2019, anexele 1-5,  privind aprobarea formatului și structurii 

bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a 

acestuia; 

• art. 55 alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;  

• 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; 

•  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,  

S.C. Parc-Turism S.A. solicită acordarea unui mandat special reprezentanţilor 

Judeţului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Parc-Turism S.A. 

pentru a dezbate şi aproba următoarele documente prevăzute de lege: 

 - Situațiile financiare ale S.C. Parc – Turism S.A. pentru anul 2020, conform 

anexei nr. 1;  
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 - Descărcarea de gestiune a administratorilor și administratorului executiv – 

director general pentru anul 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de 

Administrație al S.C. Parc – Turism S.A., auditorul statutar și Comitetul de 

Nominalizare și Remunerare, conform anexelor nr. 2, 3 și 4; 

- Bugetul de venituri şi cheltuieli  pe anul 2021 pe baza Notei de fundamentare 

a acestuia, detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul  de 

venituri şi cheltuieli, gradul de realizare a veniturilor totale, programul de investiţii, 

dotări şi sursele de finanţare, măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a 

plăţilor restante, conform anexei nr. 5; 

- Actul adiţional nr.2 la Contractul de audit statutar nr.1066/07.10.2013, 

privind prelungirea serviciilor de audit financiar până la data de 31.03.2023 cu S.C. 

Ciel Audit Consulting S.R.L. , conform Anexei nr.6; 

   În cursul anului 2020, S.C. PARC - TURISM S.A. a fost administrată de un 

Consiliu de Administraţie numit prin H.C.J. nr. 121/25.05.2017. Conducerea 

societăţii, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/01.08.2017, a fost 

delegată unuia dintre  administratori, acesta  devenind  astfel  administrator executiv 

şi director general, respectiv domnul Răducănoiu Constantin.  

 Capitalul social subscris şi vărsat la data de 31.12.2020 este de 10.850.646 lei, 

reprezentând 76.413 acţiuni, la o valoare nominală de 142,00 lei/acţiune, fiind deținut 

de acționari astfel: 

- Consiliul Județean Dolj, persoană juridică de drept public, care exercită 

drepturile ce decurg în calitate de acționar, în numele Județului Dolj – deține un 

număr de 76.405 acțiuni, cu valoarea nominală de 142 lei/acțiune și o valoare 

totală de 10.849.510 lei, reprezentând 99,99% din capitalul social subscris și 

vărsat. 

- Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj SA – deține un număr de 8 

acțiuni, cu o valoare nominală de 142 lei/acțiune și o valoare totală de 1.136 lei, 

reprezentând 0,01% din capitalul social subscris și vărsat. 

Activitatea  economico-financiară 

 În ceea ce priveşte anul 2020, societatea şi-a desfăşurat activitatea conform  

bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr. 3/05.06.2020, 

rectificat prin Hotărârea A.G.A. nr. 6/24.12.2020, și a Planului de administrare 

aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr. 5/05.07.2017. 

 Situaţiile financiare aferente anului 2020 au fost întocmite în conformitate cu 

O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate și O.M.F.P. nr. 

3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor 

financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la 

unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor 

aspecte contabile, cu modificările şi completările ulterioare.  

 Exprimată în cifre, situaţia economico-financiară la finele anului 2020, se  

prezintă după cum urmează: 

Nr. 

crt. 
Explicaţii 

Prevederi  

lei 

Realizat 

lei 

Indice de 

realizare 

% 
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1 Venituri  din  exploatare 1.516.000 1.348.737 88,97 

2 Cheltuieli  din  exploatare 2.274.000 2.119.183 93,20 

 Profit / pierdere -758.000 -770.446 - 

3 Venituri  financiare 16.000 27.527 172,05 

4 Cheltuieli  financiare - - - 

 Profit / pierdere 16.000 27.527 172,05 

5 Venituri  totale 1.532.000 1.376.264 89,84 

6 Cheltuieli  totale 2.274.000 2.119.183 93,20 

 Profit  brut / pierdere -742.000 -742.919 - 

7  Impozit  specific/profit 46.000 45.538 99,00 

 Profit  net / pierdere -788.000 -788.457 - 

Referitor la structura veniturilor totale, ponderea lor este dată de veniturile din  

alimentaţie publică în sumă de 671.530 lei, cu un procent de 48,80%, urmate de cele 

din prestări servicii (cazare, comisioane, chirii, taxă parcare, etc.) în valoare 323.104 

lei, cu un procent 23,48%. 

 Totodată, au fost înregistrate venituri financiare în sumă de 27.527 lei care 

provin din dobânzile încasate la disponibilităţile băneşti din conturile de la bănci, în 

sumă de 22.639 lei, precum şi de reducerile  financiare (discount-uri) acordate de  

furnizorii de materii prime, materiale şi mărfuri în valoare de 4.888 lei. 

 În ceea ce priveşte cheltuielile, în structură, ponderea este dată de cheltuielile 

cu stocurile în sumă de 643.922 lei (materiale, obiecte de inventar = 102.703 lei; 

utilităţi (energie, apă, gaze naturale, salubritate) = 153.658 lei; costul mărfurilor = 

387.561 lei), cu un procent de 29.75%, urmate de cheltuielile cu personalul în sumă 

de 993.837 lei cu un procent de 45,91%. 

 Din analiza datelor prezentate rezultă că societatea a înregistrat o pierdere brută 

la data de 31.12.2020 în sumă de 788.457 lei. Acest rezultat se datorează faptului că, 

în contextul pandemiei de COVID-19, în conformitate cu prevederile art. 1 din 

Ordonanţa militară nr. 1/2020, începând cu data de 18.03.2020 şi până la data de 

14.05.2020, activitatea de restaurante şi hoteluri a fost suspendată ca urmare a stării 

de urgenţă, iar începând cu data de 15.05.2020, conform legii nr. 55/2020 privind 

unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu 

modificările şi completările ulterioare, a fost instituită starea de alertă cu prelungiri 

succesive, activitatea de hoteluri şi restaurante fiind reluată parţial cu anumite 

condiţii restrictive. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific 

unor activități și OMFP nr. 264/2017 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a acestei legi, pentru anul 2020, S.C. Parc – Turism S.A. a datorat bugetului 

de stat un impozit în valoare de 45.538 lei, din care: 

- semestrul I – 2020   35.975 lei 

- semestrul II – 2020      9.563 lei 

În structură, calculul acestuia se prezintă după cum urmează: 

 Semestrul I Semestrul II 

Hotel Parc 8.064 2.144 

Restaurant Parc 7.355 1.954 
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Restaurant Flora 20.556 5.465 

Total 35.975 9.563 

În  ceea  ce  priveşte  încadrarea  în  limitele  maximale  de  deductibilitate  a  

unor  cheltuieli  stabilite  prin  Legea  nr. 227/2015 privind  Codul  Fiscal,  Legea  

bugetului  de  stat  pe  anul  2020  şi  a  contractului  colectiv  de  muncă,  situaţia  se  

prezintă  astfel: 

Nr. 

crt. 
Denumire cheltuială 

Limita maximă  

conform legislaţiei 

Sumă angajată 

lei 

1.   Cheltuieli sociale 44.204 18.841 

 Notă: Cheltuielile  cu  acţiunile  sociale  au  avut  următoarele  destinaţii: 

- sume în bani acordate copiilor minori cu ocazia sărbătorilor de iarnă  2.550 lei 

- ajutor de înmormântare                12.691 lei 

- sume acordate salariatelor/salariaților cu ocazia zilei de 8 Martie / Paști 3.600 lei 

Obligaţii, debite  şi  creanţe 

 Obligaţiile fiscale aferente lunii decembrie 2020, cu termen de decontare, 

conform legislaţiei  în vigoare, în luna ianuarie 2021, în valoare totală de 43.701 lei  

au fost achitate integral la termenele  scadente. 

Datoriile faţă de furnizori, din activitatea curentă de exploatare, la 31.12.2020   

în sumă de 51.017 lei, se prezintă astfel: 

  - utilităţi        20.418 lei 

  - alte plăţi        30.599 lei 

 Obligaţii curente au fost achitate în conformitate cu  termenele stabilite prin 

contracte sau menţionate pe facturi. 

 Creanţele comerciale, în sumă de 36.711,23 lei reprezintă clienţi curenţi, 

rezultaţi din facturarea contravalorii serviciilor prestate, aferente lunii decembrie 

2020 şi care au fost încasate la termenele scadente, precum şi litigii care se află pe 

rolul instanţelor. 

 Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2020 

În conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli, în anul 2020 au fost 

programați şi s-au realizat indicatori de performanță financiari și nefinanciari, astfel: 

 

Nr. 

crt. 
Denumire indicator 

Programat 

lei 

Realizat 

lei 

Indice de 

realizare -% 

I. Indicatori financiari 

1 Venituri totale (lei) 1532000 1376264 89,84 

2 Cheltuieli totale (lei) 2274000 2119183 93,20 

3 Profit brut (lei) -742000 -742919 - 

4 Număr mediu personal 60 31 - 

5 Productiv. muncii pe total pers. mediu 25267 43508 172,19 

6 Chelt. totale la 1000 lei venituri totale 1484 1540 103,77 

II. Indicatori nefinanciari 

1 Media de apreciere pe booking.com-

minim 

8.2 8.5 103,65 

2 Număr turiști cazați - peste 3642 3679 101,01 
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3             Din care străini - peste 136 137 100,73 

4 Grad de ocupare/cameră - peste 22,75 22,97 100,96 

 

Investiţii, dotări cu obiecte de inventar   

 

 A. Investiţii   

 În cursul anului 2020 s-au realizat urmatoarele investiţii de natura 

imobilizărilor corporale şi necorporale :                               

  407.612,33 lei 

•  Amenajare şi modernizare 30 camere Hotel Parc, etajele 

2+3 şi hol etajele 2+3 

190.527,98 

•  Amenajare și modernizare grupuri sanitare bărbaţi şi femei 

etajul I Restaurant Flora 

105.250,14 

•  Mochetă camere etaj 2 şi 3 Hotel Parc 72.488,64 

•  Lucrări de cablare structurată internet, televiziune şi 

telefonie Hotel Parc 

26.948,83 

•  Centrală telefonică PBXS100 recepţie Hotel Parc 12.396,74 

 B. Dotări cu obiecte de inventar        6.574,34 lei  

  

Ca instrument de previziune, bugetul de venituri şi cheltuieli are un rol  

deosebit în activitatea societăţii şi se concretizează în: 

- determinarea optimă a nivelului veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor economice; 

- asigurarea necesarului de resurse băneşti pentru finanţarea activităţii; 

- stabilirea relaţiilor cu banca, furnizorii de servicii şi clienţi, bugetul de stat, bugetul  

asigurărilor sociale. 

 În conformitate cu proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 au  

fost programate venituri în sumă de 3.314 mii lei, iar cheltuielile aferente în sumă  de  

3.154 mii lei, rezultând un profit brut de 160 mii lei. 

 La partea de venituri, bugetul pe anul 2021 se prezintă astfel: 

Indicatori Buget an 2021 – mii lei 

Venituri totale 3.314 

  - Venituri din exploatare 3.306 

  -  Venituri financiare 8 

 Dimensionarea veniturilor previzionate a fi obţinute din alimentaţie publică şi 

cazare a avut în vedere două perioade, astfel: 

- Semestrul I: nivelul veniturilor programate a fost prognozat în funcţie de 

starea de alertă, fiind mai mic faţă de capacitatea de funcţionare a societăţii 

ca urmare a restricţiilor impuse industriei ospitalieră; 

- Semestrul II: nivelul veniturilor programate se apropie de cel aferent 

capacităţii normale de funcţionare a societăţii, conform previziunilor că 

restrcţiile impuse de starea de alertă vor fi relaxate şi se va proceda la 

activarea contractelor de prestări şi servicii amânate din anul 2020. 

Veniturile din exploatare, în sumă de 3.306 mii lei, au ca sursă de provenienţă 

producţia vândută (2.602 mii lei) şi subvenţiile conform prevederilor legale (704 mii 
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lei conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, O.U.G. nr. 130/2020 şi O.U.G. nr. 

132/2020). 

 Veniturile financiare, în sumă de 8 mii lei, au ca sursă de provenienţă 

dobânzile bancare acordate disponibilităţilor din conturile curente şi a depozitelor 

bancare constituite la termen. 

 La partea de cheltuieli, bugetul pe anul 2021 se prezintă astfel: 

Indicatori Buget an 2021 – mii lei 

Cheltuieli totale 3.154 

  - Cheltuieli din exploatare 3.154 

Rezultat brut 160 

 Referitor la capitolul de cheltuieli, precizăm că dimensionarea acestora s-a 

făcut în raport de nivelul programat al veniturilor şi ţinând cont de necesităţile de 

funcţionare a societăţii. 

 Astfel, în structură, acestea se prezintă după cum urmează: 

- cheltuieli de personal, în sumă totală de 1.286 mii lei, din care: 

- fond salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă, în  

sumă de 1. 340 mii lei; 

- remuneraţii aferente contractului de mandat al administratorului  executiv – 

director general, în sumă de 160 mii lei; 

- remuneraţii contractuale cuvenite membrilor Consiliul de Administraţie, în  

sumă de 48 mii lei; 

- cheltuieli cu contribuția asiguratoare pentru muncă datorată de angajator, în 

sumă de 28 mii lei; 

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, în sumă de 16 mii lei, şi care includ ajutoare pentru înmormântare, 

sume în bani oferite copiilor minori ai salariaţilor conform Contractului 

colectiv de muncă. 

 - cheltuieli materiale, în sumă de 267 mii lei - care constă în consumurile de  

materiale de curăţenie pentru activitatea curentă, spălătoria proprie, efectuarea de  

lucrări de întreţinere şi reparaţii, precum şi cele ocazionate cu aprovizionarea cu  

valori materiale de natura obiectelor de inventar (veselă, inventar moale, mobilier, 

etc.); 

 - cheltuieli cu energia, în sumă de 291 mii lei - care constă în asigurarea  

utilităţilor (energie electrică, apă, gaze naturale aferente funcţionării centralelor 

termice  proprii, etc.); 

 - costul mărfurilor, în valoare de 786 mii lei - care reprezintă un element de  

cheltuială specific activităţii de alimentaţie publică; 

 La fundamentarea cheltuielilor de personal pentru salariații încadrați pe bază  

de contract individual de muncă s-au avut în vedere prevederile H.G. nr. 4/2021 

pentru stabilirea salariului minim brut garantat în plată începând cu 01.01.2021 (de la 

2.230 lei la 2.300 lei). Pentru anul 2021 nu au fost prevăzute modificări la 

organigrama societăţii, statul de funcţii/ personal centralizat şi Regulamentul de 

organizare şi funcţionare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 

143/29.06.2017, respectiv Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la 

S.C. Parc Tursim S.A. Craiova, nr. 5/2017. 
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- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor, în valoare de 342 mii lei, stabilite  

în funcţie de duratele normale de funcţionare conform catalogului de clasificare, 

valoarea de inventar şi ajustările rezultate din reevaluarea imobilelor. 

- cheltuieli cu alte servicii executate de terţi, în valoare de 78 mii lei, şi care  

constau în principal în cheltuieli cu prestaţiile externe (servicii de telefonie, internet, 

comisioane bancare, reclamă şi publicitate, lucrări executate de terţi, asistenţă juridică 

etc.); 

- cheltuieli cu impozite şi taxe  (impozit pe clădiri, taxă teren, mijloace de  

transport, taxă  autorizaţie  restaurante, etc), în sumă de 104 mii lei; 

 Din comparaţia veniturilor programate şi a cheltuielilor aferente rezultă un 

profit brut de 160 mii lei, cu un impozit specific în sumă de 56 mii lei, respectiv un 

profit contabil net de 104 mii lei, care va fi repartizat la rezerve legale 5% în sumă de 

8 mii lei, iar diferența în sumă de 96 mii lei pentru acoperirea pierderilor din anii 

precedenți. 

 Programul  de  investiţii 

Elementele cuprinse au fost dimensionate în funcţie de sursele de finanţare şi 

volumul de investiţii prevăzute în programul de investiţii pe anul 2021, menţinându-

se echilibrul bugetar între sursele de finanţare şi cheltuielile de investiţii. 

La întocmirea programului de investiţii pentru anul 2021 au fost avute în  

vedere cheltuieli în sumă totală  de 342 mii lei, constând  în: 

Nr. 

crt. 
Denumire obiectiv investiţie 

Valoare 

mii lei 

1 Calculator 15 

2 Congelator orizontal 5 

3 Combină frigorifică 5 

4 Feliator 3 

5 Motor hotă 10 

6 Mobilier terasă (mese, scaune, perdele, antivânt) 40 

7 Frigider profil inox dublu 12 

8 Maşină gheaţă 3 

9 Cuptor convecţie 25 

10 Cameră frigorifică 16 

11 Cuptor electric cu convecţie 20 

12 Aparat AC 60000-90000 BTU 50 

13 Maşină spălat vase  6 

14 Candelabru mic 7 

15 Centrală electrică pentru încălzire 35 

16 Alte dotări (achiziții de imobilizări corporale) 90 

 TOTAL 342 

 În anul 2020 a fost finalizat procesul investițional de modernizare la cele două 

active (Restaurant Flora, respectiv Hotel Parc) început în anul 2018. 

Aceste investiţii vor avea ca finalitate creşterea calităţii serviciilor de 

alimentaţie publică și cazare, îmbunătăţirea imaginii locaţiei, atragerea de noi clienţi, 

creşterea numărului de evenimente, atragerea de venituri suplimentare şi reducerea 
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cheltuielilor de exploatare şi realizarea indicatorilor programaţi prin bugetele de 

venituri şi cheltuieli anuale. 

Faţă de cele prezentate se propune acordarea unui mandat special 

reprezentanţilor Judeţului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. 

Parc-Turism S.A pentru a aproba unele măsuri referitoare la activitatea societăţii 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

 

MARIAN MECU 

 

 

                                                                                                 Întocmit, 

Cismaru Valentin  



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 11057/13.05/2021  

 

 

 

   RAPORT DE SPECIALITATE 

privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor Judeţului Dolj în 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Parc – Turism S.A. pentru a 

aproba unele măsuri referitoare la activitatea societăţii 

   

 

        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 

acordarea unui mandat special reprezentanţilor Judeţului Dolj în Adunarea 

Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Parc – Turism S.A. pentru a aproba unele 

măsuri referitoare la activitatea societăţii  propus de președintele Consiliului 

Județean Dolj și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: împuternicirea  reprezentanţilor Judeţului 

Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Parc – Turism 

S.A. pentru a aproba unele măsuri. 

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: 

- art. 111 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), e) şi art. 125 alin. (1) din Legea societăţilor 

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

- art. 3 alin. (2) lit. h) şi art. 55  alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.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 sau indirect o 

participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare. 

 



3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului juridic: nu este cazul; 

     

     Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre este conform cu reglementările specifice aplicabile, respectiv al legalităţii, 

raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl 

avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a 

proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în 

conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind elaborarea 

proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

        

           Conform legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de 

consilier juridic precum si art.10 lit.a), art.40 alin.(2) si alin.(3) din Statutul profesiei de 

consilier juridic: 

           Semnatura consilierului juridic precum si avizul sefului de serviciu juridic se 

aplica numai pentru aspecte strict juridice ale textului proiectului de hotarare, fara a se 

pronunta asupra aspectelor economice, tehnice, de oportunitate sau de alta natura 

cuprinse in documentul supus avizarii. 

 

 

 

          AVIZAT,                                                                                     ÎNTOCMIT, 

      ȘEF SERVICIU                     Consilier Juridic, 

 

   DAIANA STOICA                                                                          Marius Petrescu 

 

 

 

 

 







































































































































Anexa nr. 6   la Hotărârea nr. 






