ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETĂŢII COMERCIALE “PARC-TURISM” SOCIETATE PE ACŢIUNI
Actualizat la data de 10.09.2019
Acţionarii:
CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ, persoana juridica de nationalitate romana, prin Consilul
Judeţean Dolj, cu sediul in Craiova, Calea Unirii, nr. 19, jud. Dolj, reprezentat conform Hotărârii
Consiliului Judeţean Dolj nr. 186/07.07.2016 prin imputerniciti:
1. Salan Codruţ-Iulian, cu domiciliul în
, Str.
, nr.
,
judeţul
, născut în
, jud.
la data de
, posesor al CI
seria nr.
eliberată de
la data de
, CNP
;
2. Boabă Anca-Maria, cu domiciliul în
, str.
, nr. , bl.
,
sc.
, ap. , judeţul
, născută în
, jud.
la data de
, posesoare a CI
seria
nr.
eliberată de
la data de
, CNP
;
3. Gogoaşe Marius, cu domiciliul în
, str.
, nr. , judeţul
,
născut în localitatea
, jud.
la data de
, posesor al CI seria nr.
,
eliberată de
la data de
, CNP
;
4. Grigore Gheorghe-Iulian, cu domiciliul în
bld.
, nr. , judeţul ,
născut în
, jud.
la data de
, posesor al CI seria
nr.
,
eliberată de
la data de
, CNP
;
5. Triţă Dan-Alexandru, cu domiciliul în
, str.
, nr. , bl. , sc. , et. , ap. ,
judeţul
, născut în
, jud.
la data de
, posesor al CI seria nr.
,
eliberată de
la data de
, CNP
Si
SOCIETATEA PENTRU LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI DOLJ SA, persoana juridica
de nationalitate romana, cu sediul social in Craiova, Str. Drumul Jiului, nr. 10, jud. Dolj, avand numar de
ordine Registrul Comertului J16/163/1991, CIF RO 10639878, reprezentata, pana la data de 16.08.2020,
prin GOLUMBEANU DUMITRU EMANOIL ALIN, CNP
, nascut la data de
,
in
, jud.
, domiciliat in
, Str.
, nr. , jud.
, cetatean roman,
posesor al CI, seria , nr
, eliberat de
, la data de
, in calitate de
imputernicit, conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare nr. 1 din 22.02.2018 a actionarilor
Societatii pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj SA.
Capitolul I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA,
EMBLEMA ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE
Articolul 1
Denumirea societăţii:
Denumirea societăţii este PARC-TURISM SA
În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând
de la societate trebuie să se menţioneze denumirea, forma juridică, sediul social, capitalul social subscris
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cât şi cel vărsat; dacă societatea deţine o pagină de internet proprie, informaţiile vor fi publicate şi pe
pagina de internet a societăţii.
Articolul 2
Forma juridică
Societatea comercială PARC-TURISM SA este persoană juridică română având forma juridică de
societate pe acţiuni, cu capital integral românesc.
Societatea comercială este o societate închisă. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
legile române şi cu prevederile prezentului act constitutiv.
Acţionarul unic poate hotărî schimbarea formei juridice a societăţii.
Articolul 3
Sediul principal şi sedii secundare
Sediul social este în localitatea Craiova, Str. Bibescu, nr. 12, jud. Dolj
Sediul societăţii poate fi schimbat în condiţiile legii.
Societatea poate avea filiale sau sucursale şi în alte localităţi din ţară ori din străinătate, ori alte sedii
secundare (agenţii, puncte de lucru) sau alte asemenea sedii înfiinţate în condiţiile legii.
Societatea are deschise puncte de lucru la următoarele adrese:
Craiova, Str. Mihai Viteazul nr. 18, jud. Dolj
Craiova, Str. Bibescu, nr. 12, jud. Dolj
Articolul 4
Durata societăţii
Durata societăţii este nelimitată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerţului.
Articolul 5
Obiectul de activitate
Domeniul principal de activitate corespunde grupei CAEN 561 având activitate principală
codificată la clasa CAEN 5610 – Restaurante.
Pe măsura dezvoltării activităţii, societatea îşi propune realizarea şi a altor activităţi secundare
precum:
0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe
oleaginoase
0112 Cultivarea orezului
0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
0114 Cultivarea trestiei de zahăr
0115 Cultivarea tutunului
0116 Cultivarea plantelor pentru fibre
0119 Cultivarea altor plante nepermanente
0121 Cultivarea strugurilor
0122 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale
0123 Cultivarea fructelor citrice
0124 Cultivarea fructelor semintoase şi sâmburoase
0125 Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
0129 Cultivarea altor plante permanente
0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire
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0141 Creşterea bovinelor de lapte
0142 Creşterea altor bovine
0143 Creşterea cailor şi a altor cabaline
0144 Creşterea cămilelor şi a camelidelor
0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor
0146 Creşterea porcinelor
0147 Creşterea păsărilor
0149 Creşterea altor animale
0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
0163 Activităţi după recoltare
0164 Pregătirea seminţelor în vederea însămânţării
0210 Silvicultura şi alte activităţi forestiere
0220 Exploatare forestieră
0230 Colectarea plantelor şi fructelor din flora spontană (excl. material lemnos)
0240 Activităţi de servicii anexe silviculturii
0311 Pescuitul maritim
0312 Pescuitul în ape dulci
0321 Acvacultură maritimă
0322 Acvacultura în ape dulci
1011 Producţia şi conservarea cărnii
1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasare
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor
1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
1420 Fabricarea articolelor din blană
1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
1520 Fabricarea încălţămintei
1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale
împletite
1723 Fabricarea articolelor de papetărie
1729 Fabricarea altor articole din hartie şi carton n.c.a.
1811 Tipărirea ziarelor
1812 Alte activităţi de tiparire n.c.a.
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 Legătorie şi servicii conexe
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1820 Reproducerea înregistrarilor
2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
2051 Fabricarea explozivilor
1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
1042 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
1052 Fabricarea îngheţatei
1061 Fabricarea produselor de morărit
1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
1072 Fabricarea biscuiţilor şi piscoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
1073 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cus-cus-ului şi a altor produse făinoase similare
1081 Fabricarea zahărului
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei
1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe
1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
1105 Fabricarea berii
1106 Fabricarea malţului
1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
1320 Producţia de ţesături
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
2433 Producţia de profile obţinute la rece
2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
2530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
2571 Fabricarea produselor de tăiat
2572 Fabricarea articolelor de feronerie
2573 Fabricarea uneltelor
2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
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2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a
echipamentelor periferice)
2825 Fabricarea echipamentelor de ventilatie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare
3020 Fabricarea materialului rulant
3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 Fabricarea de saltele şi somiere
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
3250 Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi de laborator
3291 Fabricarea măturilor şi periilor
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea maşinilor
3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice
3314 Repararea echipamentelor electrice
3319 Repararea altor echipamente
3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane
4213 Costrucţia de poduri şi tuneluri
4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
4291 Construcţii hidrotehnice
4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
4321 Lucrări de instalaţii electrice
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4331 Lucrări de ipsoserie
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4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
4391 Lucrări de învelitori, sarpante şi terase la construcţii
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
4519 Comerţ cu alte autovehicule
4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu
semifabricate
4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
4614 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
4615 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierarie
4616 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană , încălţăminte şi articole din piele
4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse
4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii
4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor
4635 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
4636 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
4637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile
4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
4644 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere
4645 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat
4648 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor
4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor
4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte
4663 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii
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4664 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat
4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi ai produselor derivate
4672 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
4690 Comerţ cu ridicata nespecializat
4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare,
băuturi şi tutun
4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
4723 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate
4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine
specializate
4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului în magazine specializate
4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/ video în magazine specializate
4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
4752 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în
magazine specializate
4753 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi al altor acoperitoare de podea, în
magazine specializate
4754 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în
magazine specializate
4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate
4762 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrari audio/ video , în
magazine specializate
4764 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
4771 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
4772 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
4773 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
4774 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate
4775 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate
4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi semintelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de
companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate
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4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin
standuri, chioşcuri şi pieţe
4782 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi
pieţe
4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 Comerţ cu amănuntul altfel efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători
4932 Transporturi cu taxiuri
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
5210 Depozitări
5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activităţi de servicii anexe transportului pe apă
5223 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 Manipulări
5229 Alte activităţi anexe transporturilor
5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5590 Alte servicii de cazare
5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5629 Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
5819 Alte activităţi de editare
5920 Activităţi de realizare a înregistrarilor audio şi activităţi de editare muzicală
6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
6831 Agenţii imobiliare
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7120 Activităţi de testare şi analize tehnice
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
7410 Activităţi de design specializat
7420 Activităţi fotografice
7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
7712 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele
7731 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole
7732 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii
7733 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7734 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport pe apă
7735 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport aerian
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7739 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7810 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
7911 Activităţi ale agenţiilor turistice
7912 Activităţi ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
8110 Activităţi de servicii suport combinate
8121 Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor
8122 Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşini şi utilaje industriale
8129 Alte activităţi de curăţenie n.c.a.
8130 Activităţi de întreţinere peisagistică
8211 Activităţi combinate de secretariat
8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
8220 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8292 Activităţi de ambalare
8299 Alte activităţi de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003 Activităţi de creaţie artistică
9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
9313 Activităţi ale centrelor de fitness
9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi gradină
9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
9602 Coafura şi alte activităţi de înfrumusetare
9603 Activităţi de pompe funebre şi similar
9604 Activităţi de întreţinere corporală
Capitolul II
CAPITALUL SOCIAL ŞI ACŢIUNILE
Articolul 6
Capitalul social
Capitalul social al societăţii comerciale PARC-TURISM SA este de 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 este deţinut de către acţionari astfel:
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CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ deţine un număr de 76.405 acţiuni, 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, 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%.
Acţiunile nominative emise de societatea comercială vor cuprinde toate elementele prevăzute de
lege.
Societatea comercială va ţine evidenţa acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de
administratorul executiv – director general, registru care se păstrează la sediul acesteia.
Societatea va putea emite şi obligaţiuni în condiţiile şi cu procedura prevăzută de lege.
Articolul 7
Majorarea şi reducerea capitalului social
Majorarea. Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare, capitalul social poate fi majorat prin
emiterea de noi acţiuni sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor aporturi
în numerar şi/sau în natură sau prin orice altă formă prevăzută de lege.
Capitalul social poate fi majorat parţial sau în totalitate în natură prin hotărârea Adunării Generale
Extraordinare a acţionarilor pe baza evaluării efectuată de experţi desemnaţi de judecătorul delegat.
Acţiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând
acţionarilor existenţi, proporţional cu numărul de acţiuni pe care le posedă, dreptul de preferinţă
exercitându-se în termenul şi condiţiile Legii 31/1990 modificată. Acţionarii au drept de preferinţă şi atunci
când societatea emite obligaţiuni convertibile în acţiuni.
Dreptul de preferinţă al acţionarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotărârea Adunării
Generale Extraordinare a acţionarilor.
Toate actiunile nou emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite, la data subscrierii în
proporţie de cel puţin 30% din valoarea lor nominală şi integral în termen de cel puţin 3 ani de la data
publicării în M.O. al Românei, partea a IV-a a hotărârii Adunării Generale; în acelaşi termen vor trebui
plătite acţiunile emise în schimbul aporturilor în natură.
Reducerea. Reducerea capitalului social se poate face în baza hotărârii Adunării Generale
Extraordinare a acţionarilor, prin : micşorarea numărului de acţiuni, reducerea valorii nominale a acţiunilor
şi dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor; atunci când reducerea capitalului nu este motivată
de pierderi, capitalul poate fi redus prin scutirea totală sau partială a asociaţilor de vărsămintele datorate,
restituirea către acţionari a unei cote părti din aporturi, proporţională cu reducerea capitalului social şi
calculată egal pentru fiecare acţiune sau alte procedee prevăzute de lege.
Articolul 8
Indivizibilitatea acţiunilor
Acţiunile societăţii sunt indivizibile.
Articolul 9
Drepturi şi obligaţii care decurg din acţiuni
Acţiunile subscrise şi vărsate de către acţionari conferă acestuia următoarele drepturi:
- dreptul de vot în Adunarea Generală a Acţionarilor;
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-

dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale societăţii;
dreptul de a participa la distribuirea beneficiului conform prevederilor prezentului act
constitutiv.
Fiecare acţiune plătită dă dreptul la un vot în Adunarea Generală.
Deţinerea acţiunii implică adeziunea de drept la prevederile prezentului act constitutiv, drepturile şi
obligaţiile legate de acţiuni urmând acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
Articolul 10
Transferul acţiunilor
Acţiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decât un singur proprietar
pentru o acţiune.
Dreptul de proprietate asupra acţiunilor se transmite conform dispoziţiilor legale în vigoare.
Articolul 11
Garanţii
Obligaţiile societăţii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund în limita
valorii acţiunilor pe care le deţin.
Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de creanţe sau obligaţii ale acţionarilor, putând fi urmărit
numai beneficiul ce li se cuvine sau cota parte ce le revine la lichidarea societăţii, efectuată în condiţiile
prevăzute de prezentul act constitutiv.
Articolul 12
Neefectuarea plăţii vărsămintelor
În cazul în care acţionarii nu a efectuat plata vărsămintelor pe care le datorează în termenele
prevăzute de lege, societatea ii va invita să-şi îndeplinească aceasta obligaţie printr-o somaţie, publicată de
două ori, la un interval de 15 zile, în Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a) şi într-un ziar de largă
răspândire.
Dacă nici în urma acestei somaţii, nu s-au efectuat vărsămintele, Consiliul de Administraţie va
putea decide fie urmărirea acţionarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acţiuni nominative.
Articolul 13
Interdicţii privind acţiunile
Societatea nu poate subscrie propriile acţiuni.
Societatea nu poate să dobândească propriile acţiuni.
Articolul 14
Gajarea acţiunilor
Acţionarii poate gaja acţiunile în condiţiile legii.
Garanţia devine opozabilă terţilor şi dobândeşte rangul de preferinţă a creditorilor de la data
înregistrării în Arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare.
Articolul 15
Evidenţa acţiunilor
Evidenţa acţiunilor se ţine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de administratorul executiv
– director general, care se păstrează la sediul societăţii.
Până la emiterea şi eliberarea de acţiuni în formă materială, societatea, din oficiu sau la cererea
acţionarilor, poate elibera un certificat de acţionar cuprinzând toate elementele unei acţiuni.
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CAPITOLUL III
CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ŞI CONTROLUL SOCIETĂŢII
Sectiunea I
Conducerea societăţii
1. Adunarea Generală
Articolul 16
Dispozitii comune
Adunarea Generală a acţionarilor este organul suprem de conducere al societăţii, care ia decizii
privind activitatea acesteia şi asigură politica ei economică şi comercială.
Adunarea Generală este ordinară şi extraordinară şi are loc la sediul societăţii sau în locul ce se va
indica în convocare.
Prerogativele Adunării Generale a societăţii comerciale PARC-TURISM SA, sunt exercitate de
către:
- Consiliul Judeţean Dolj prin împuterniciţii desemnaţi prin hotărârea Consiliului Judeţean, luată
în condiţiile legii.
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 186/07.07.2016
împuterniciţii mandataţi ai Consiliului Judeţean Dolj în Adunarea Generală a Acţionarilor la
societatea PARC – TURISM S.A. sunt următoarele cinci persoane:
- Salan Codruţ-Iulian, cu domiciliul în
, Com.
, Str.
, nr. , judeţul ,
născut în
, jud.
la data de
, posesor al CI seria
nr.
eliberată de
la data de
, CNP
;
- Boabă Anca-Maria, cu domiciliul în
, str.
, nr. , bl.
, sc. ,
ap.
, judeţul
, născută în
, jud.
la data de
, posesoare a CI seria
nr.
eliberată de
la data de
, CNP
;
- Gogoaşe Marius, cu domiciliul în
, str.
, nr.
judeţul
,
născut în localitatea
, jud.
la data de
, posesor al CI seria nr.
,
eliberată de
la data de
, CNP
;
- Grigore Gheorghe-Iulian, cu domiciliul în
, bld.
, nr.
,
judeţul
, născut în
, jud.
la data de
, posesor al CI seria
nr.
, eliberată de
la data de
, CNP
;
- Triţă Dan-Alexandru, cu domiciliul în
, str.
, nr. , bl. , sc. ,
et.
, ap. , judeţul
, născut în
jud
la data de
, posesor al CI
seria nr.
, eliberată de
la data de
, CNP
,
Durata mandatului acestora este egală cu aceea a mandatului Consiliului Judeţean Dolj.
Împuterniciţii desemnaţi exercită prerogativele Consiliului Judeţean Dolj ca Adunare Generală în
temeiul contractului de mandat, anexă la Hotărârea nr. 186/2016 a Consiliului Judeţean Dolj, pe bază
de mandat special.
- Societatea pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj SA reprezentata prin împuternicit
mandatat GOLUMBEANU DUMITRU EMANOIL ALIN CNP
născut la data de
in
, judetul
, domiciliat in
, Str.
, nr. , jud.
, cetatean
roman, posesor al CI, seria , nr
, eliberat de
, la data de
.
Durata
mandatului este pana la data de 16.08.2020, in conformitate cu prevederile Hotararii Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor nr 1 din 22.02.2018 a actionarilor Societatii pentru Lucrari de Drumuri si
Poduri Dolj SA.
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Articolul 17
Convocarea Adunării Generale
Adunarea Generală este convocată de Consiliul de Administraţie, ori de câte ori este necesar, în
termenul, condiţiile şi cu formalităţile prevăzute de lege şi de prezentul act constitutiv.
Acţionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, să
ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competenţa adunării, fără respectarea formalităţilor cerute
pentru convocarea ei, dacă sunt prezenţi sau reprezentaţi toţi acţionarii
Articolul 18
Dreptul de vot în adunarea generală
Dreptul de vot se exercită de către actionari, în condiţiile legii, iar votul dat se aplică de către
împuterniciţii desemnaţi, în baza mandatelor speciale.
Articolul 19
Organizarea Adunării Generale. Hotărârile Adunării Generale
În ziua şi la ora arătate în convocare, şedinţa adunării se va deschide de către preşedintele
Consiliului de Administraţie sau de către administratorul executiv – director general.
După constatarea îndeplinirii cerinţelor legale şi a prevederilor actului constitutiv pentru ţinerea
Adunării Generale, se intră în ordinea de zi.
Preşedintele va desemna, dintre angajaţii societăţii, un secretar tehnic, care va întocmi procesul –
verbal al adunării.
Hotărârile Adunărilor Generale se iau prin vot deschis.
Hotararile Adunarii Generale se consemneaza în procesul-verbal, semnat de preşedinte,
administratorul executiv – director general şi secretar şi va constata îndeplinirea formalitătilor de
convocare, data şi locul Adunării Generale, acţionarii prezenţi, numărul acţiunilor, dezbaterile în rezumat,
hotărârile luate, iar la cererea acţionarilor, declaraţiile făcute de ei în sedinţă. Procesul-verbal va fi trecut în
registrul Adunărilor Generale.
Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii.
Articolul 20
Atacarea în justiţie a hotărârilor Adunărilor Generale
Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiţie, în
termenul şi condiţiile prevăzute de lege.
2. Adunarea Generala Ordinară
Articolul 21
Întrunire, atribuţii
Adunarea Generală Ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea
exerciţiului financiar.
În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generală este obligată:
- să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de
consiliul de administraţie, de auditorul statutar şi să fixeze dividendul;
- să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administraţie;
- în cazul societătilor ale căror situaţii financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul
financiar şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administraţie,
dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
- să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie, respectiv a administratorul executiv –
director general;
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- să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pentru
exerciţiul financiar următor;
- să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii.
Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care
să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile Adunării Generale ordinare se
iau cu majoritatea voturilor exprimate.
Adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, indiferent de cvorumul întrunit, va lua hotărâri cu
majoritatea voturilor exprimate.
3. Adunarea Generală Extraordinară
Articolul 22
Întrunire, atribuţii
Adunarea Generală Extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre
pentru:
- schimbarea formei juridice a societăţii;
- mutarea sediului societăţii;
- schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
- înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare, sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte
asemenea unităţi fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- prelungirea duratei societăţii;
- majorarea capitalului social;
- reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;
- fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;
- dizolvarea anticipată a societăţii;
- emisiunea de obligaţiuni;
- oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută
aprobarea adunării generale extraordinare.
Secţiunea a II –a
Administrarea societăţii
1. Consiliul de Administraţie
Articolul 23
Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administraţie compus din 5
administratori, dintre care unul este preşedinte al consiliului de administraţie, numiţi de Adunarea
Generală, respectiv de către împuterniciţii mandataţi ai Consiliului Judeţean Dolj, în baza mandatelor
speciale, date de Consiliul Judeţean Dolj, în calitate de Adunare Generală.
Administratorii exercită atribuţiile în temeiul contractului de mandat, anexă la Hotărârea
Consiliului Judeţean Dolj nr. 121/25.05.2017, valabil 4 ani de la data semnării sale, cu drept de
prelungire prin acordul părţilor.
Membrii Consiliului de Administraţie:
1.

Avrămoiu Daniela - preşedinte al Consiliului de Administraţie, cetăţean român, domiciliat în
localitatea
, Bld.
, nr. , bl.
, sc. , ap. , jud.
, născut în ,
jud.
la data de
, posesor al actului de CI seria
nr.
, eliberat de
la data de
, cod numeric personal
, ales prin Hotărârea Consiliului de
Administrație nr. 8/31.05.2017;
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2.

3.

4.

5.

Răducănoiu Constantin - administrator – membru al Consiliului de Administraţie, cetăţean
român, domiciliat în localitatea
, Str.
nr. , bl. , sc. , et. , ap. , jud. , născut
în
, jud.
la data de
, posesor al C.I. seria
nr.
,
eliberat de
la data de
, cod numeric personal
;
Corâțu Cosmin-Ion
- administrator – membru al Consiliului de Administraţie, cetăţean
român, domiciliat în localitatea
, Str.
, nr. , bl. , sc. , ap. , jud.
,
născut în
, jud. la data de
, posesor al C.I. seria nr.
, eliberat
de
la data de
, cod numeric personal
;
Tănăsescu Marcel
- administrator – membru al Consiliului de Administraţie, cetăţean
român, domiciliat în localitatea
, Str.
nr. , bl. , sc. , ap. , jud.
,
născut în
, jud.
la data de
, posesor al C.I. seria
nr.
,
eliberat de
, la data de
, cod numeric personal
;
Iancu Diana-Valy - administrator – membru al Consiliului de Administraţie, cetăţean român,
domiciliat în localitatea
, Str.
, nr.
, jud.
, născut în
,
jud.
la data de
, posesor al C.I. seria
nr.
, eliberat de
la data de
, cod numeric personal
.

În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul Judeţean Dolj, în
calitate de Adunare Generală, procedează la numirea unor noi administratori.
Consiliul de Administraţie se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni.
Preşedintele Consiliului de Administraţie este ales de către Consiliul de Administrație, pentru o
durată care nu poate depăşi durata mandatului său de administrator.
Preşedintele convoacă Consiliul de Administraţie, stabileşte ordinea de zi şi prezidează întrunirea.
Consiliul de Administraţie este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puţin 2 dintre
membrii săi.
Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administraţie va fi transmisă administratorilor cu
suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a Consiliului de
Administraţie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ţine şedinţa şi ordinea de zi. Asupra punctelor
care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgenţă.
Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi Comitetul de nominalizare și remunerare și
Comitetul de audit.
Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru
realizarea obiectului de activitate al societătii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală
a acţionarilor.
Articolul 24
Deciziile Consiliului de Administraţie
Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administraţie este necesară prezenţa a cel puţin jumătate
plus unul din numărul membrilor.
Deciziile în cadrul Consiliului de Administraţie se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
Articolul 25
Competenţa administratorilor în încheierea unor acte juridice
Competenţele administratorilor, care nu pot fi delegate directorului general, precum şi
drepturile şi obligaţiile acestora sunt stabilite prin contractul de mandat, anexă la HCJ Dolj nr.
121/25.05.2017.
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 12/01.08.2017 a Consiliului de Administraţie
al Parc – Turism, S.A, a fost numit domnul administrator Răducănoiu Constantin în funcţia de
Director General al Parc – Turism S.A. și împuternicit să reprezinte societatea, cu menţiunea că
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acţionează singur în numele administratorilor, potrivit contractului de mandat, anexă la Hotărârea
Consiliului de Administrație nr. 12/01.08.2017 încheiat între Directorul General şi Consiliul de
Administraţie, valabil 4 ani de la data semnării sale, cu drept de prelungire prin acordul părţilor .
Răspunderi
Obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat,
de cele special prevăzute de L31/1990 republicată, cu toate modificările sale.
Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru:
a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;
b) existenţa reală a dividendelor plătite;
c) existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
d) exacta îndeplinire a hotărârilor Adunărilor Generale;
e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun
Administratorii răspund faţă de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de
directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea
impusă de îndatoririle funcţiei lor.
Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de
neregulile săvârsite de aceştia, nu le comunică Consiliului Judeţean Dolj.
Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor
societăţii trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi Consiliul Judeţean Dolj şi să nu
ia parte la nicio deliberare privitoare la această operaţiune.
Aceeaşi obligaţie o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt
interesate soţul sau soţia sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.
Secţiunea a III – a
Controlul societăţii. Auditul statutar şi auditul intern.
Articolul 26.
Auditul statutar
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016, situaţiile
financiare ale S.C. Parc – Turism S.A. sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către
auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii, contractarea serviciilor
auditorului statutar fiind supusă prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 337/2007, cu modificările şi completările ulterioare, efectuată de Consiliul
de Administraţie.
Începând cu anul financiar 2013, auditul statutar este exercitat în condiţiile prevăzute de
O.U.G. nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, în perioada 2017 – 2020, conform actului adițional nr. 1/04.05.2017 la
contractul de audit statutar nr. 1066/07.10.2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.
91/27.04.2017.
Auditul intern
În conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002, privind auditul public intern, coroborate
cu prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj nr. 265/04.08.2009, privind
organizarea auditului public intern la nivelul Consiliului Judeţean Dolj şi aprobarea Normelor
metodologice proprii privind exercitarea activităţii de audit public intern, auditul intern la S.C.
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Parc – Turism S.A. se organizează şi se exercită de către Biroul de Audit Public Intern din
cadrul Consiliului Judeţean Dolj, care efectuează anual misiuni de audit intern.
CAPITOLUL IV
REGISTRELE SOCIETĂŢII ŞI BILANŢUL CONTABIL
Articolul 27
Registrele societăţii
În afară de evidenţele prevăzute de lege, societatea va ţine, prin grija Consiliului de Administraţie
toate registrele cerute de lege.
Articolul 28
Exerciţiul financiar
Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.
Articolul 29
Evidenţa contabilă si bilanţul contabil
Societatea va ţine evidenţa contabilă şi va întocmi bilanţul şi contul de beneficii şi pierderi, în
conformitate cu normele legale.
Administratorii sunt obligaţi să prezinte Adunării Generale, bilanţul contabil al exerciţiului
financiar precedent, cu contul de profit şi pierderi, însoţit de raportul lor şi de documente justificative,
precum şi raportul de audit statutar financiar.
Articolul 30
Calculul şi repartizarea beneficiilor
Beneficiul/pierderea societăţii se stabileşte pe baza bilanţului aprobat de Adunarea Generală.
Repartizarea beneficiului sau suportarea pierderii se face cu aprobarea Adunării Generale în condiţiile legii.
Capitolul V
DIZOLVAREA, FUZIUNEA ŞI DIVIZAREA
Secţiunea I
Dizolvarea societăţii
Articolul 31
Cauze de dizolvare
Societatea se dizolvă prin:
a) trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii;
b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii sau nerealizarea acestuia;
c) declararea nulităţii societăţii;
d) hotărârea Adunării Generale;
e) falimentul societăţii;
f) alte cauze prevăzute de lege .
Dizolvarea societăţii se înscrie în Registrul Comerţului şi se publică în Monitorul Oficial al
Românei conform prevederilor legii.
Dizolvarea are ca efect deschiderea procedurii lichidării în condiţiile legii.
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Secţiunea a II-a
Articolul 32
Fuziunea şi divizarea
Fuziunea şi divizarea societăţii se realizează în condiţiile prevăzute de Legea 31/1990 republicată şi
modificată.
Capitolul VI
Articolul 33
Lichidarea societăţii
Lichidarea societăţii se face în condiţiile prevăzute de Legea 31/1990 republicată şi modificată. În
cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară
deschiderea procedurii insolvenţei. În condiţiile legislaţiei insolvenţei, creditorii vor putea cere deschiderea
procedurii insolvenţei faţă de societatea aflată în curs de lichidare.
Capitolul VII
LITIGII ŞI DISPOZIŢII FINALE
Articolul 34
Litigiile societăţii cu persoanele fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti din
România.
Articolul 35
Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiile legale în materia societăţilor
comerciale, respectiv Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016.
ÎMPUTERNICIŢII AGA
SALAN CODRUŢ - IULIAN
BOABĂ ANCA - MARIA
GOGOAŞE MARIUS
GRIGORE GHEORGHE - IULIAN
TRIŢĂ DAN - ALEXANDRU
GOLUMBEANU DUMITRU - EMANOIL
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