
HOTĂRÂRE 

 privind  

   mandatarea împuterniciților județului Dolj la SC PARC INDUSTRIAL 

CRAIOVA  SA să voteze în adunarea  generală ordinară a acționarilor 

declanșarea  procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație  

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,  

 având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind 

mandatarea împuterniciților județului Dolj la SC PARC INDUSTRIAL CRAIOVA  

SA să voteze în adunarea  generală ordinară a acționarilor declanșarea  procedurii de 

selecție a noilor membri ai consiliului de administrație  înregistrat cu nr. 

276/06.01.2021  al Direcției Imagine și Coordonare Instituţii Subordonate, Biroul 

Coordonare şi Monitorizare Instituţii Subordonate, raportul Serviciului juridic nr. 

1282/19.01.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

în baza art. 4 alin.(1) și alin.(2) din Anexa nr.1 a Hotărârii de Guvernului nr. 

722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice 

 în baza art.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 în baza art.125 din Legea  nr.31/1990  privind societățile comerciale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 – Se mandatează împuterniciții județului Dolj la SC PARC 

INDUSTRIAL CRAIOVA  SA să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor 

declanșarea  procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

 
  

 



 Art. 2  – Direcțiile Consiliului Județean Dolj și SC PARC INDUSTRIAL 

CRAIOVA  SA vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica SC PARC INDUSTRIAL CRAIOVA  

SA și împuterniciților județului Dolj la SC PARC INDUSTRIAL CRAIOVA  SA. 

 

Nr. 5               Adoptată la data de 28.01.2021 

 

 

 

      PREŞEDINTE,                       CONTRASEMNEAZĂ 

               Secretar General al Județului, 

DORIN COSMIN  VASILE              ANDA NICOLAE 


