ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT,
AVIZAT,
SECRETARUL JUDEŢULUI,

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu
HOTĂRÂRE
privind majorarea participației Județului Gorj la capitalul social al S.C. Parc Industrial Gorj S.A.,
prin aport în natură
Consiliul Județean Gorj
Având în vedere:
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri
publice și transport public județean, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și
achiziții publice și Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția
mediului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;
- Raportul de avizare al Comisiei buget - finanțe;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția mediului;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice si IMM-uri;
- Adresa nr. 18 din 18.05.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 6249 din 19.05.2017,
prin care S.C. PARC INDUSTRIAL GORJ S.A. solicită distribuirea unui autoturism din parcul
auto al Consiliului Județean Gorj;
- Referatul nr. 16026 din 15.12.2017 întocmit de Serviciul de Transport Public Județean și Parc Auto
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
- Referatul nr. 16543 din 27.12.2017 întocmit de Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională
și relații externe;
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 16/24.03.2003 privind înființarea Societății Comerciale
„Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu;
- Calitatea de acționar pe care județul Gorj o exercită prin Consiliul Județean Gorj la. S.C. Parc
Industrial Gorj S.A. Bumbești-Jiu;
- Raportul de evaluare nr. 3/22.02.2018, întocmit de Cabinet Individual Evaluator Piperi Ion Romeo,
înregistrat la Consiliul Județean Gorj nr. 2295/23.02.2018;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Prevederile art. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 35, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare;
În temeiul art. 97, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. (1)Se aprobă majorarea participației Județului Gorj la capitalul social al S.C. Parc Industrial
Gorj S.A. Bumbești-Jiu, prin aport în natură, cu autoturismul Marca Daewoo Nubira, tipul JF696 NUBIRA,
an fabricație 2005, serie șasiu UU6JF69615D006846, având valoarea de piață de 2.900 lei, potrivit
Raportului de evaluare nr. 3/22.02.2018, întocmit de Cabinet Individual Evaluator Piperi Ion Romeo,
înregistrat la Consiliul Județean Gorj nr. 2295/23.02.2018.
(2) După efectuarea formalităților de majorare a capitalului social de către Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbești-Jiu, acționarul unic - Județul Gorj,
prin Consiliul Județean Gorj, va deține un număr total de 52.290 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei
fiecare.

Art. 2. Predarea efectivă a bunului ce constituie aportul în natură la capitalul social al S.C. Parc
Industrial Gorj S.A. Bumbești-Jiu se va face pe bază de protocol de predare – primire încheiat între entitățile
implicate.
Art. 3. Se împuternicesc organele de conducere și administrare ale S.C. Parc Industrial Gorj S.A.
Bumbești-Jiu să efectueze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj formalitățile de
majorare a capitalului social, corespunzător majorării participației prevăzute la art. 1.
Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Județean Gorj,
reprezentanții Județului Gorj în Adunarea Generală a Acționarilor și conducerea S.C. Parc Industrial Gorj
S.A. Bumbești-Jiu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

Nr. _______
Adoptată în ședința din ________2018
Cu un nr. de __________ voturi
Din numărul total al consilierilor județeni

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind majorarea participației Județului Gorj la capitalul social al
S.C. Parc Industrial Gorj S.A., prin aport în natură
S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbești-Jiu s-a înființat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârii Consiliului Județean
Gorj nr. 16/2003, calitatea de acționar unic fiind exercitată, în numele Județului Gorj, de către Consiliul Județean
Gorj.
Potrivit Statutului S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbești-Jiu, scopul exclusiv al societății este acela de a realiza,
în calitate de societate comercială administrator, exploatarea activelor situate în incinta parcului industrial,
evidențiate în patrimoniul județului Gorj, domeniul privat, pe bază de contracte comerciale încheiate cu persoane
juridice române sau sucursale/reprezentanțe ale companiilor din străinătate, în vederea desfășurării unor activități
economice specifice parcurilor industriale.
Capitalul social actual al societății este de 520.000 lei, fiind subscris și integral vărsat de Consiliul Județean Gorj în
numele Județului Gorj - persoană juridică de drept public, corespunzător unui număr de 52.000 de acțiuni, fiecare
având o valoare unitară de 10 lei, fiind stabilit peste valoarea minimă prevăzută de lege pentru forma juridică a
societăților comerciale pe acțiuni.
Prin referatul nr. 16026 din 15.12.2017 întocmit de Serviciul de Transport Public Județean și Parc Auto din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj a solicitat retragerea din circulație a autoturismului Marca
Daewoo, tipul JF696NUBIRA, având în vedere prevederile Anexei nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 80/2001
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu
modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, la solicitarea Consiliului Județean Gorj, a fost întocmit de Cabinet Individual Evaluator
Piperi Ion Romeo Raportul de evaluare nr. 3/22.02.2018, înregistrat la Consiliul Județean Gorj nr. 2295/23.02.2018,
prin care a fost stabilă valoarea de piață a autoturismului Marca Daewoo, tipul JF696NUBIRA, la suma de 2.900 lei.
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune majorarea participației Județului Gorj la capitalul social al S.C. Parc
Industrial Gorj S.A., prin aport în natură, în sumă de 2.900 lei, demers justificat prin adresa nr. 18 din 18.05.2017,
înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 6249 din 19.05.2017, prin care S.C. PARC INDUSTRIAL GORJ S.A.
solicită distribuirea unui autoturism din parcul auto al Consiliului Județean Gorj întrucât autoturismul utilizat în
prezent de societate a ajuns într-o stare avansată de degradare și nu mai prezintă siguranță în exploatare.
După efectuarea formalităților de majorare a capitalului social de către Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor, capitalul social al S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbești-Jiu subscris și vărsat va fi de 522.900 lei,
corespunzător unui număr de 52.290 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, drepturile și obligațiile care
decurg din calitatea de acționar unic a Județului Gorj fiind exercitate de către Consiliul Județean Gorj.
Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor ce constituie aport în natură al Județului Gorj operează de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a actului de majorare a capitalului social al S.C. Parc
Industrial Gorj S.A. Bumbești-Jiu, iar predarea efectivă a bunurilor ce constituie aportul în natură la capitalul social
al S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbești-Jiu se va face pe bază de protocol de predare – primire încheiat între
entitățile implicate.
Față de motivele arătate mai sus, propunem Consiliului Județean Gorj adoptarea proiectului de hotărâre privind
majorarea participației Județului Gorj la capitalul social al S.C. Parc Industrial Gorj S.A., prin aport în natură, în
forma prezentată.

INIŢIATOR PROIECT,
PREŞEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
DIRECȚIA TEHNICĂ, INVESTIȚII, INFRASTRUCTURĂ DRUMURI PUBLICE ȘI TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN
DIRECȚIA URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, EVIDENȚA PATRIMONIULUI ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind majorarea participației Județului Gorj la capitalul social al
S.C. Parc Industrial Gorj S.A., prin aport în natură
Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Județean Gorj majorarea participației Județului
Gorj la capitalul social al S.C. Parc Industrial Gorj S.A. prin aport în natură, în calitate de acționar unic.

-

-

Având în vedere:
Raportul de evaluare nr. 3/22.02.2018, întocmit de Cabinet Individual Evaluator Piperi Ion Romeo,
înregistrat la Consiliul Județean Gorj nr. 2295/23.02.2018;
Adresa nr. 18 din 18.05.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 6249 din 19.05.2017, prin care
S.C. PARC INDUSTRIAL GORJ S.A. solicită distribuirea unui autoturism din parcul auto al Consiliului
Județean Gorj;
Referatul nr. 16026 din 15.12.2017 întocmit de Serviciul de Transport Public Județean și Parc Auto din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
Referatul nr. 16543 din 27.12.2017 întocmit de Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională şi relații
externe;
Calitatea de acționar pe care județul Gorj o exercită prin Consiliul Județean Gorj la S.C. Parc Industrial Gorj
S.A. Bumbești-Jiu;

precum și următoarele prevederi legale:
Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
art. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit căruia „consiliile județene pot hotărî asupra participării cu capital sau cu
bunuri, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la înființarea, funcționarea și
dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau
județean, în condițiile legii”;
- art. 35, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare, potrivit căruia „Autoritățile deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri,
în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăți comerciale
sau la înființarea unor servicii de interes public local ori județean, după caz, în condițiile legii. Autoritățile
deliberative pot hotărî achiziționarea, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă,
de acțiuni la societățile la a căror constituire au participat cu aport de capital sau în natură și pot majora
sau diminua capitalul social al acestora, în condițiile legii.”;
-

considerăm că proiectul de hotărâre privind majorarea participației Județului Gorj la capitalul social al S.C. Parc
Industrial Gorj S.A., prin aport în natură este întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care
propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.
Direcția juridică, dezvoltarea capacității
administrative și achiziții publice
Director executiv,
Costel Marcău
Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri
Publice și transport public județean
Director executiv,
Cimpoieru Cornel-Lucian
Direcția urbanism, amenajarea teritoriului,
Evidența patrimoniului și protecția mediului
Șef Serviciu,
Daniel Răus

