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Capital social subscris și vărsat 10.315.755 lei 
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR 
 
 
 

HOTĂRÂREA  
ADUNĂRII  GENERALE  EXTRAORDINARE  A  ACŢIONARILOR  

PARC-TURISM SA 
Nr.  4 / 10.09.2019 

 
 

Împuterniciţii Consiliului Județean Dolj la Parc-Turism S.A. Craiova:  
Salan Codruţ-Iulian 
Boabă Anca-Maria  
Gogoaşe Marius  
Grigore Gheorghe-Iulian  
Triţă Dan-Alexandru  
și 
împuternicitul Societatii pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj SA 
Golumbeanu Dumitru-Emanoil-Alin 
 
Având în vedere hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 132/31.07.2019, prin care sunt 

mandataţi,  
întruniţi  în  adunare  generală  extraordinara  a  acţionarilor astăzi 10.09.2019  , ora  1400, 

la sediul societătii  la  prima  convocare  a  adunării  generale, au  adoptat în unanimitate , 
următoarea:  

 
HOTĂRÂRE: 

 
 Art. 1 Se aprobă: 

- Majorarea valorii nominale a acțiunilor existente cu suma de 10 lei/acțiune, de la 
valoarea de 125 lei/acțiune la valoarea de 135 lei/acțiune; 

- Majorarea capitalului social al Parc – Turism SA, prin mărirea valorii nominale a 
acțiunilor existente, cu un aport în numerar din partea acționarului majoritar  – Consiliul 
Județean Dolj cu suma de 764.050 lei, (76.405 acțiuni x 10 lei/acțiune = 764.050 lei) și cu un 
aport în numerar din partea acționarului minoritar – Societatea pentru Lucrări Drumuri și Poduri 
Dolj SA cu suma de 80 lei (8 acțiuni x 10 lei/acțiune = 80 lei). 

Urmare majorării valorii nominale  a acțiunilor existente cu suma de 10 lei /acțiune de la 
valoarea de 125 lei/acțiune la valoarea de 135 lei/acțiune capitalul social al societăţii comerciale 
PARC-TURISM SA se majoreaza cu suma de 764.130 lei de la 9.551.625 lei la 10.315.755 lei 
din care:  

2.521.629 lei, aport în numerar  
si  
7.794.126 lei, aport în natură, reprezentând teren situat in Craiova, Str. Bibescu, nr. 12, 

jud. Dolj. in suprafata de 3.517 mp, cu numar cadastral 221572, teren situat in Craiova, Str. 
Mihai Viteazul, nr. 28, jud. Dolj, in suprafata de 2.389 mp. cu numar cadastral 221571, teren 
situat in Craiova, Str. Mihai Viteazul, nr. 18, jud. Dolj, in suprafata de 1.999 mp. cu numar 
cadastral 7727; fiind impartit  în 76.413 acţiuni nominative, cu valoare nominală de 135 
lei/acţiune. 

 
Capitalul social de 10.315.755 lei, subscris si integral vărsat, impărţit în 76.413 acţiuni 

nominative în valoare de 135 lei fiecare este deţinut de către acţionari astfel: 



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ deţine un număr de 76.405 acţiuni nominative, cu o 
valoare nominală de 135 lei/acţiune şi în valoare totală de 10.314.675 lei din care 2.520.549 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 135 lei/acţiune şi în valoare totală 
de 1080 lei, aport numerar, reprezentând 0,01% din capitalul social subscris şi vărsat, participare 
la profit 0,01% şi  participare la pierderi 0,01% 
   
 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ     SOCIETATEA PENTRU LUCRARI 

 DE DRUMURI SI PODURI DOLJ SA 
Prin împuterniciţi,       Prin imputernicit, 
  
      MEMBRII A.G.A.                       GOLUMBEANU DUMITRU EMANOIL ALIN 
                 
CODRUŢ- IULIAN SALAN   
               
ANCA - MARIA  BOABĂ             
                                                 
MARIUS GOGOAŞE                       PREŞEDINTE C.A.        
            DANIELA AVRĂMOIU, 
GHEORGHE - IULIAN GRIGORE    
 
DAN-ALEXANDRU TRIŢĂ   
 
            ADMINISTRATOR EXECUTIV 

     DIRECTOR GENERAL, 
     CONSTANTIN RĂDUCĂNOIU 
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