
 

 
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. 115     Adoptată la data de 24.05.2021 

 

PREȘEDINTE,                Contrasemnează 

       Secretar General al Județului 

 

DORIN COSMIN VASILE    ANDA NICOLAE 

 

  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 34 voturi “PENTRU” 

 

 



Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 115/2021











































Anexa nr.2 la Hotărârea nr. 115/2021





















Anexa nr.3 la Hotărârea nr. 115/2021











Anexa nr.4 la Hotărârea nr. 115/2021







Anexa nr.5 la Hotărârea nr. 115/2021























































Anexa nr. 6   la Hotărârea nr. 115/2021






