
         

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Parc -Turism S.A. pe 

anul 2023 și acordarea unui mandat special împuterniciților Județului Dolj la 

S.C. Parc -Turism S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 

 

 Consiliul Județean Dolj întrunit în ședință ordinară, 

 având în vedere Referatul de aprobare nr. 137/13.02.2023 al S.C. Parc – Turism 

SA, Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 6273/15.03.2023, Raportul de 

specialitate al DJALS – Serviciul Juridic, Administrație Locală nr. 6615/20.03.2023, 

precum și avizul comisiilor de specialitate, 

ținând cont de adresa nr. 139/13.02.2023 a S.C. Parc  Turism; 

în baza art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului 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 participație majoritara, cu modificările și completările ulterioare, a art. 125 

alin. (1) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, a anexelor nr. 1 - 4 din Ordinul ministrului finanțelor publice 

nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 

cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, 

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

alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C.Parc -Turism S.A. pe 

anul 2023, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5, care fac parte din prezenta hotărâre.   

 

Art. 2. Se acordă mandat special împuterniciților Județului Dolj pentru a 

aproba în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Parc -Turism S.A. următoarele: 

- Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pe baza Notei de fundamentare a 

acestuia; 

  - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri 

şi cheltuieli ; 

 - Gradul de realizare a veniturilor totale ; 

 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare; 

 

 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ 



 

 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante . 

 

 Art. 3. Împuterniciții Județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor la S.C. Parc -Turism S.A. vor depune la Consiliul Județean Dolj, în 

termen de cel mult două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței AGA, copii 

conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor – verbal ale ședinței. 

 

 Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Dolj, S.C. Parc -Turism S.A. și împuterniciții Județului Dolj la 

această societate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica SC Parc – Turism SA și 

împuterniciților Județului Dolj la această societate. 

 

Nr. _______     Adoptată la data de __________ 

 

 

 

        PREȘEDINTE,                  CONTRASEMNEAZĂ 

           SECRETAR GENERAL  

AL JUDEȚULUI 

 

DORIN-COSMIN VASILE         CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 
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CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ    APROBAT  

SC PARC – TURISM SA            PREȘEDINTE 

Nr. 137/13.02.2023                                       DORIN COSMIN VASILE 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

privind Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și  mandatarea 

împuterniciților Județului Dolj la SC Parc - Turism SA să voteze  în Adunarea 

Generală Ordinară a Acționarilor  

 

 

 SC Parc-Turism SA solicită Consiliului Județean Dolj să aprobe a următoarele 

documente: 

 - Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pe baza Notei de fundamentare a 

acestuia, conform anexei nr. 1; 

 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi 

cheltuieli conform anexei nr. 2; 

 - Gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr. 3; 

 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare, conform anexei nr. 4; 

 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante, conform 

anexei nr. 5; 

și să mandateze  împuterniciții Județului Dolj să voteze în  Adunarea Generală 

Ordinară a Acționarilor . 

Societatea are ca obiect de activitate principal alimentaţia publică , precum şi 

prestaţiile hoteliere, aceasta desfăşurându-se pe principiul autofinanţării şi 

autogestiunii.  

 

 I. Cu  privire  la  veniturile  şi  cheltuielile  aferente  activităţii  de bază 

 Bugetul  de  venituri  şi  cheltuieli  este  un  document  de  previziune  

financiară  şi  se  elaborează  pentru  o  perioadă  de  un  an. 

 În  acest  mod, Parc – Turism  SA  îşi  previzionează  veniturile  şi  cheltuielile, 

urmărind  asigurarea  unui  echilibru  financiar. 

Ca  instrument  de  previziune, bugetul  de  venituri  şi  cheltuieli  are  un  rol  

deosebit  în  activitatea  societăţii  şi  se  concretizează  în: 

- determinarea  optimă  a  nivelului  veniturilor, cheltuielilor  şi  rezultatelor  

economice; 

- asigurarea  necesarului  de  resurse  băneşti  pentru  finanţarea  activităţii; 

- stabilirea  relaţiilor  cu  banca, furnizorii  de  servicii  şi  clienţi, bugetul  de  stat, 

bugetul  asigurărilor  sociale. 
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 În conformitate cu proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 au  

fost programate venituri în sumă de 4094 mii lei si  cheltuieli  aferente  în  sumă  de 

3944 mii lei, rezultând  un  profit  brut  de  150 mii lei si un profit net de 126 mii lei. 

 Astfel, în  structură,  acestea  se  prezintă  după  cum  urmează: 

Venituri totale :  4094 mii lei , din care : 

-Venituri totale din exploatare  :4070 mii lei, din care : 

                - din servicii prestate :  1640 mii lei; 

                        - din vanzarea marfurilor:   2410 mii lei; 

          - Subventii conform prevederilor legale (conform art. 85 din legea 

76/2002): 20  mii lei ; 

                       -Venituri financiare:24 mii lei 

 

Cheltuieli totale: 3944 mii lei   

 Referitor  la  capitolul  de  cheltuieli, precizăm  că  dimensionarea  acestora  s-

a  făcut  în  raport  de  nivelul  programat  al  veniturilor  şi  ţinând  cont  de  

necesităţile  de  funcţionare  a  societăţii si anume: 

 - cheltuieli materiale, în sumă de170 mii lei , care constau în consumurile de  

materiale de curăţenie pentru activitatea curentă, spălătoria proprie, efectuarea de  

lucrări de întreţinere şi reparaţii, precum şi cele ocazionate cu aprovizionarea  cu  

valori  materiale  de  natura  obiectelor  de  inventar  (veselă, inventar  moale, 

mobilier, etc.); 

 - cheltuieli cu energia, în sumă de 300 mii lei, care constau în asigurarea  

utilităţilor (energie electrică, apă, gaze naturale aferente funcţionării centralelor 

termice  proprii, etc.); 

 - costul mărfurilor, în  valoare de 1100 mii lei,  care reprezintă un  element  

de  cheltuială  specific  activităţii  de  alimentaţie  publică; 

- cheltuieli  cu alte servicii executate de terţi, în  valoare  de  89 mii lei, şi  

care  constau, în  principal  în cheltuieli cu  prestaţiile  externe  (servicii  de  

telefonie, internet, comisioane    bancare, reclamă şi publicitate, lucrări  executate  

de  terţi, asistenţă juridică etc.); 

 - cheltuieli  de  personal  în  sumă  totală  de 1825 mii lei, din  care: 

- fond salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de  muncă, în  

sumă  de 1497 mii lei; 

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal,  în  sumă  de 33 mii lei, şi care includ ajutoare pentru 

înmormântare, sume  în  bani  oferite  copiilor  minori  ai  salariaţilor 

conform Contractului colectiv de muncă 

- remuneraţii aferente contractului de mandat  al directorului  general, în  

sumă  de 192 mii lei; 

- remuneraţii contractuale cuvenite  membrilor Consiliul de Administraţie, 

în  sumă  de 62 mii lei; 
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- cheltuieli  cu  contribuția asiguratoare pentru muncă datorată de angajator, 

în sumă de 41 mii lei; 

La fundamentarea cheltuielilor de personal pentru salariații încadrați pe bază  

de contract individual de muncă s-au avut în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 

nr. 1147/2022 pentru stabilirea salariului minim brut garantat în plată începând cu 

01.01.2023 (de la 2550 lei la 3000 lei). 

Precizam ca  nu sunt prevazute modificari la organigrama societatii, 

statului de functii/personal centralizat si Regulamentul de organizare si 

functionare, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 

143/29.06.2017, respectiv Hotararea Adunarii Generale Ordinare a 

Actionarilor  la Parc Turism SA Craiova,  nr. 5/05.07.2017. 

Remunerațiile luate în calcul pentru membrii consiliului de administrație și 

directorului general sunt cele stabilite conform contractelor de mandat. 

- cheltuieli cu  amortizarea  imobilizărilor, în  valoare  de  355 mii lei. 

Amortizarea va fi stabilită  în  funcţie  de  duratele  normale  de  funcţionare  

conform  catalogului  de  clasificare, valoarea  de  inventar  şi  ajustările  rezultate  

din  reevaluarea  imobilelor. 

- cheltuieli  cu  impozite  şi  taxe  (impozit  pe  clădiri, taxă  teren, mijloace  

de  transport, taxă  autorizaţie  restaurante, etc), în sumă de 105 mii lei; 

 Din  comparaţia  veniturilor  programate  şi  a  cheltuielilor  aferente   rezultă  

un  profit  brut  de 150 mii lei  cu  un  impozit pe profit  în  sumă  de 24 mii lei, 

respectiv  un  profit  contabil net de 126 mii lei, care va fi repartizat la rezerve legale 

5% în sumă de 7 mii lei, iar diferența în sumă de 119 mii lei pentru acoperirea 

pierderilor contabile din anii precedenți, conform OUG 64/2001, privind repartizarea 

profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu 

capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome. 

 Conform OUG 16/2022 a fost scos impozitul specific pentru codurile CAEN 

5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare , 5610 – Restaurante și 5630 – Baruri . 

 Precizam ca indicatorii financiari pe anul 2023 sunt diferiti de cei din 

planul de administrare, ca urmare a modificarilor legislative si a nivelului 

realizat in anul  2022,  precum  si a modificarii preturilor in general, astfel: 

 

Nr. 

crt. 

Indicatori financiari Valoarea  

(mii lei) 

1 Venituri totale (lei) 4094 

2 Cheltuieli totale (lei) 3944 

3 Profit brut (lei) 150 

4 Număr mediu personal 60 

5 Productivitatea muncii pe 

total pers. mediu 

68 

6 Cheltuieli totale la 1000 

lei venituri totale 

963 
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Indicatorii de performanta operationali respectiv : gradul de ocupare al 

camerelor 45%, rata opiniilor favorabile 8.2 precum si indicatorul cheie de 

performanta privind guvernanta corporativa respectiv: comunicarea cu APT, 

in termenele prevazute de legislatia in vigoare sunt cei prevazuti in planul de 

administrare aprobat. 

 

II. Cu privire la sistemul integrat de management al calităţii şi siguranţei  

alimentului  şi  la  activitatea  de  marketing  aprovizionare 

În  anul  2023  va  fi  efectuat  auditul  de  supraveghere conform  contractului    

încheiat  cu  SRAC – CERT  SRL  Bucureşti, a  sistemului  integrat  de  

management  al  calităţii  şi  siguranţei  alimentului, conform Standardelor ISO 

9001/2015 și ISO 22000/2018. 

 Aprovizionarea  cu  materiale  şi  mărfuri, in conditiile exploziei preturilor se 

va face   la  preţuri  cât  mai  mici posibile si   se  va  efectua  pe  baza  studiului  de  

marketing  al  pieţei   având  drept  criterii  calitate – preţ. 

 Comercializarea  produselor  şi  serviciilor  la  nivel  de  înaltă  calitate  în  

vederea  satisfacerii  cerinţelor  de  consum  ale  fiecărui  client  în  parte, indiferent  

de  cererea  acestuia, având  ca  rezultat  creşterea  competitivităţii  societăţii  şi  a  

şanselor  de  succes  în  mediul  concurenţial  actual. 

Se va intensifica activitatea de publicitate folosind paginile de facebook și site-ul 

societății . 

 

III.  Cu  privire  la  programul  de  investiţii 

Elementele cuprinse la acest capitol au fost dimensionate în funcţie de 

necesitatea acestora care sa contribuie la reducerea consumului de gaze naturale si 

energie elecrica, crearea unui confort corespunzator pentru clientii care beneficiaza 

de serviciile de cazare si alimentatie publica.Valoarea facturilor la gaze naturale si 

energie electrica a crescut considerabil in lunile noiembrie, decembrie 2021 si 

ianuarie 2022, comparativ cu lunile noiembrie , decembrie 2020 si ianuarie 2021, 

respectiv lunile noiembrie , decembrie 2022 si ianuarie 2023,dupa cum urmeaza: 

 
ENGIE-

GAZE 

NATURALE 

Valoarea 

facturii 

(lei ) 

 Valoarea 

facturii 

(lei ) 

Diferenta 

(lei) 

 Valoarea 

facturii 

(lei ) 

Diferenta 

(lei) 

Luna 

noiembrie 

2020 

536,05 Luna 

noiembrie 

2021 

16448,26 15912,21 Luna 

noiembrie 

2022 

18954,61 2506,35 

Luna 

decembrie 

2020 

12972,15 Luna 

decembrie 

2021 

21454,03 8481,88 Luna 

decembrie 

2022 

41967,95 20513,92 

Luna 

ianuarie 

2021 

18689,28 Luna 

ianuarie 

2022 

40503,08 21813,80 Luna 

ianuarie 

2023 

33130,36 -7372,72 
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CEZ-

ENERGIE 

ELECTRICA 

Valoarea 

facturii 

(lei ) 

 Valoarea 

facturii 

(lei ) 

Diferenta 

(lei) 

 Valoarea 

facturii 

(lei ) 

Diferenta 

(lei) 

Luna 

noiembrie 

2020 

6382,51 Luna 

noiembrie 

2021 

8861,20 2478,69 Luna 

noiembrie 

2022 

11270,54 2409,34 

Luna 

decembrie 

2020 

7642,11 Luna 

decembrie 

2021 

11324,16 3682,05 Luna 

decembrie 

2022 

10833,39 -490,77 

Luna 

ianuarie 2021 

9249,35 Luna 

ianuarie 

2022 

11119,06 1869,71 Luna 

ianuarie 

2023 

7205,41 -3913,65 

 

In acest sens se impune : 

- inlocuirea centralei termice de la restaurant Flora - veche de 18 ani si devenita 

energofaga, cu centrala termica de tip baterie (4 buc a cate 120 kwh) mult mai 

performanta si cu un consum redus de gaze naturale; 

- montarea de panouri fotovoltaice la  restaurant Flora , unde functioneaza si 

spalatoria societatii care are utilaje ce  functioneaza pe baza de energie electrica; 

- inlocuire mobilier hotel Parc care are o vechime de 15 ani; 

- refacere hidroizolatie acoperis restaurant Flora care are o vechime de peste 10 ani ; 

- refacere hidroizolatie acoperis hotel-restaurant Parc (partial) care are o vechime de 

peste 10 ani ; 

- amenajare si modernizare bucatarie si anexe restaurant Parc; 

- renovare cazi de baie la hotel Parc. 

Pentru anul  anul 2023, societatea programeaza  cheltuieli pentru investitii în 

sumă totală  de 1057 mii lei, constând  în: 

 

Nr. crt. Denumire obiectiv investiţie 
Valoare 

mii lei 

1.  INLOCUIRE CENTRALA TERMICA RESTAURANT 

FLORA  

CU CENTRALA TIP BATERIE 

250 

2.  INLOCUIRE MOBILIER LA HOTEL PARC  300 

3.  PANOURI FOTOVOLTAICE RESTAURANT FLORA 250 

4.  REFACERE HIDROIZOLATIE ACOPERIS LA 

RESTAURANT FLORA 

70 

5.  REFACERE HIDROIZOLATIE ACOPERIS LA 

RESTAURANT -HOTEL PARC (PARTIAL) 

35 

6.  AMENAJARE SI MODERNIZARE BUCATARIE SI 

ANEXE  RESTAURANT PARC 

32 

7.  RENOVARE CAZI BAIE LA HOTEL PARC 20 

8.  ALTE IMOBILIZARI CORPORALE 100 

 TOTAL 1057 
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Precizam ca aceste investitii pot fi realizate doar cu sprijinul 

actionariatului prin majorarea capitalului social  conform art. 113 lit. f), art. 

125 alin (1) şi art. 210 alin. 1 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  cu 12 lei/ actiune ( de la 

valoarea de 150 lei / actiune la 162 lei/actiune) respectiv 76413 actiuni din care: 

- Consiliul Judetean Dolj 76405 x 12 = 916860 lei aport la capitalul social 

- SPLDP 8 x 12 = 96 lei aport la capitalul social 

Total 76413 actiuni x 12 lei=  916956 lei. 

Diferenta de 140044 lei la invetitii va fi suportata din bugetul propriu al 

societatii. 

 

 IV. Cu  privire  la  creanţe  şi  datorii 

 Desfăşurarea  activităţi  economice  eficiente  a  societăţii  asigură  un  

echilibru  atât  între  mijloacele  de  plată  disponibile  şi  obligaţiile  exigibile  cât  şi  

cel  aferent  fluxului  monetar  de  intrări  şi  ieşiri. 

 Prin  acest  echilibru  societatea  dispune  de  o  capacitate  de  plată  

corespunzătoare  ceea  ce  dă  posibilitatea  de  a  stinge  integral  şi  la  termen  

obligaţiile  exigibile  faţă  de  furnizori, bugetul  consolidat, salariaţi, bănci  şi  alţi  

creditori  cu  implicaţii  pozitive  în  sensul  că  Parc – Turism  SA  nu  înregistrează  

datorii  restante. 

 Prin  specificul  activităţii  aferent  obiectului  de  activitate, încasarea  

contravalorii  serviciilor  prestate  se  efectuează  în  procent  de  peste  80%  în  

numerar,  cu  implicaţii  asupra  eficacităţii  în  colectarea  creanţelor  şi  cu  o  viteză  

de  rotaţie  a  debitelor – clienţi  foarte  bună,  iar  diferenţa  prin  sistemul  bancar  

(ordin  de  plată, card, cec, bilet  la  ordin – la  termen, conform  clauzelor  

contractuale  şi  a  celor  înscrise  pe  documentele  fiscale), ceea  ce  face  ca  

societatea  să  înregistreze  doar  creanţe  curente. 

 În  conformitate  cu  Ordinul  Ministrului  Finanţelor  Publice  nr. 3818/2019  

privind  aprobarea  formatului  şi  structurii  bugetului  de  venituri  si  cheltuieli  

întocmit  de  către  unii  operatori  economici, precum  si  anexele  de  fundamentare  

a  acestora, proiectul  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  cuprinde: 

 

• Anexa nr.1 Bugetul de venituri şi cheltuieli  - 2023 

• Anexa nr.2  Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în 

bugetul  de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a 

acestora; 

• Anexa nr.3  Gradul de realizare a veniturilor totale; 

• Anexa nr.4   Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare; 

• Anexa nr.5 Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a 

plăţilor restante; 

  

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 este posibil de realizat in 

conditii normale de desfasurare a activitatii, atat in ce priveste evenimentele 
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(nunti, botezuri,etc) si cazarea clientilor fara restrictii instituite prin acte 

normative cauzate de existenta unor pericole, ponderarea preturilor care au 

generat criza energetica precum si relansarea grantului Horeca 2, care se afla 

in discutie la Ministerul Antreprenoriatului si Turismului si ar veni sa 

compenseze pierderile acestor fenomene neprevazute. 

 

 

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare următoarele documente: 

- Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pe baza Notei de fundamentare a 

acestuia, conform anexei nr. 1; 

 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi 

cheltuieli conform anexei nr. 2; 

 - Gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr. 3; 

 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare, conform anexei nr. 4; 

 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante, conform 

anexei nr. 5, precum și mandatarea împuterniciților Județului Dolj să voteze în  

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor . 

Anexam Proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Dolj. 

 

 

 

     Director General,              Contabil Șef, 

 Constantin Răducănoiu         Cristina-Denisa Talpoș-Bulacu 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                    

DIRECŢIA ECONOMICĂ                                                             

Nr. 6273 / 15.03.2023                                                      

                                                                                               

     

                    

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Parc-Turism S.A. pe 

anul 2023  

 

S.C. Parc-Turism S.A. funcţionează ca o societate pe acţiuni înfiinţată conform 

Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având ca 

obiect de activitate alimentaţia publică şi prestaţiile hoteliere, care se realizează prin 

unităţile Restaurant Flora, Restaurant  Parc şi Hotel Parc. 

În baza art. 111 alin. (1), alin. (2) lit. a), d) şi e) şi art. 125 alin. (1) din Legea 

nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 4 alin. (1) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare 

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale 

sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, 

cu modificările și completările ulterioare, O.M.F.P. nr. 3818/2019, anexele 1-5,  

privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și 

a anexelor de fundamentare a acestuia şi art. 55 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare şi în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art. 182 

alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, S.C. Parc-Turism S.A. 

solicită aprobarea următoarele documente prevăzute de lege: 

- bugetul de venituri şi cheltuieli  pe anul 2023, pe baza Notei de fundamentare 

a acestuia, conform anexei nr. 1,  

- detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri 

şi cheltuieli, conform anexei nr. 2, 

- gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr. 3, 

- programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare, conform anexei nr. 4, 

- măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante, 

conform anexei nr. 5. 

Ca instrument de previziune, bugetul de venituri şi cheltuieli are un rol  

deosebit în activitatea societăţii şi se concretizează în: 

- determinarea optimă a nivelului veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor economice; 

- asigurarea necesarului de resurse băneşti pentru finanţarea activităţii; 

- stabilirea relaţiilor cu banca, furnizorii de servicii şi clienţi, bugetul de stat, bugetul  

asigurărilor sociale. 

 În conformitate cu proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 au  

fost programate venituri în sumă de 4.094 mii lei, iar cheltuielile aferente în sumă  de  

3.944 mii lei, rezultând un profit brut de 150 mii lei, astfel: 
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 Indicatori Buget an 2023 – mii lei 

Venituri totale, din care 4.094 

  - Venituri din exploatare 4.070 

  -  Venituri financiare 24 

Cheltuieli totale, din care: 3.944 

  - Cheltuieli din exploatare 3.944 

Rezultat brut 150 

 

Veniturile din exploatare, în sumă de 3.944 mii lei, au ca sursă de provenienţă 

serviciile prestate (1.640 mii lei), vânzarea mărfurilor (2.410 mii lei) şi subvenţiile 

conform prevederilor legale (20 mii lei conform art. 85 din Legea nr. 76/2002). 

 Veniturile financiare, în sumă de 24 mii lei, au ca sursă de provenienţă 

dobânzile bancare acordate disponibilităţilor din conturile curente şi a depozitelor 

bancare constituite la termen. 

 La partea de cheltuieli, bugetul pe anul 2023 se prezintă astfel: 

 Referitor la capitolul de cheltuieli, precizăm că dimensionarea acestora s-a 

făcut în raport de nivelul programat al veniturilor şi ţinând cont de necesităţile de 

funcţionare a societăţii. 

 Astfel, în structură, acestea se prezintă după cum urmează: 

- cheltuieli de personal, în sumă totală de 1.825 mii lei, din care: 

- fond salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă, în  

sumă de 1.497 mii lei; 

- remuneraţii aferente contractului de mandat al administratorului  executiv – 

director general, în sumă de 192 mii lei; 

- remuneraţii contractuale cuvenite membrilor Consiliul de Administraţie, în  

sumă de 62 mii lei; 

- cheltuieli cu contribuția asiguratoare pentru muncă datorată de angajator, în 

sumă de 41 mii lei; 

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, în sumă de 33 mii lei, şi care includ ajutoare pentru înmormântare, 

sume în bani oferite copiilor minori ai salariaţilor conform Contractului 

colectiv de muncă. 

 La fundamentarea cheltuielilor de personal pentru salariații încadrați pe bază  

de contract individual de muncă s-au avut în vedere prevederile H.G. nr. 1147/2022 

pentru stabilirea salariului minim brut garantat în plată începând cu 01.01.2023 (de la 

2.550 lei la 3.000 lei). Pentru anul 2023 nu au fost prevăzute modificări la 

organigrama societăţii, statul de funcţii/ personal centralizat şi Regulamentul de 

organizare şi funcţionare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 

143/29.06.2017, respectiv Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la 

S.C. Parc Tursim S.A. Craiova, nr. 5/05.07.2017. 

- cheltuieli materiale, în sumă de 170 mii lei - care constau în consumurile de  

materiale de curăţenie pentru activitatea curentă, spălătoria proprie, efectuarea de  

lucrări de întreţinere şi reparaţii, precum şi cele ocazionate cu aprovizionarea cu  

valori materiale de natura obiectelor de inventar (veselă, inventar moale, mobilier, 

etc.); 
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 - cheltuieli cu energia, în sumă de 300 mii lei - care constau în asigurarea  

utilităţilor (energie electrică, apă, gaze naturale aferente funcţionării centralelor 

termice  proprii, etc.); 

 - costul mărfurilor, în valoare de 1.100 mii lei - care reprezintă un element de  

cheltuială specific activităţii de alimentaţie publică; 

- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor, în valoare de 355 mii lei, stabilite  

în funcţie de duratele normale de funcţionare conform catalogului de clasificare, 

valoarea de inventar şi ajustările rezultate din reevaluarea imobilelor. 

- cheltuieli cu alte servicii executate de terţi, în valoare de 89 mii lei, şi care  

constau în principal în cheltuieli cu prestaţiile externe (servicii de telefonie, internet, 

comisioane bancare, reclamă şi publicitate, lucrări executate de terţi, asistenţă juridică 

etc.); 

- cheltuieli cu impozite şi taxe (impozit pe clădiri, taxă teren, mijloace de  

transport, taxă  autorizaţie  restaurante, etc), în sumă de 105 mii lei; 

 Din comparaţia veniturilor programate şi a cheltuielilor aferente rezultă un 

profit brut de 150 mii lei, cu un impozit specific în sumă de 24 mii lei, respectiv un 

profit contabil net de 126 mii lei, care va fi repartizat la rezerve legale 5% în sumă de 

7 mii lei, iar diferența în sumă de 119 mii lei pentru acoperirea pierderilor din anii 

precedenți. 

 

 Programul  de  investiţii 

Elementele cuprinse au fost dimensionate în funcţie de necesitatea acestora 

care să contribuie la reducerea consumului de gaze naturale și energie electrică, 

crearea unui confort corespunzător pentru clienții care beneficiază de serviciile de 

cazare și alimentație publică. 

Deoarece valoarea facturilor la gaze naturale și energie electrică a crescut 

considerabil, se impune: 

- înlocuirea centralei termice de la restaurant Flora - veche de 18 ani și 

devenită energofagă, cu o centrală termică de tip baterie (4 bucăţi a câte 120 kwh) 

mult mai performantă și cu un consum redus de gaze naturale, 

- montarea de panouri fotovoltaice la restaurant Flora, unde funcționează și 

spălătoria societății care are utilaje ce funcționează pe bază de energie electrică, 

- înlocuire mobilier la Hotel Parc a cărui vechime este de 15 ani, 

- refacere hidroizolație acoperiș restaurant Flora care are o vechime de peste 10 

ani, 

- refacere hidroizolație acoperiș hotel-restaurant Parc (parțial) care are o 

vechime de peste 10 ani, 

- amenajare și modernizare bucătărie și anexe restaurant Parc, 

- renovare căzi de baie la hotel Parc. 

Pentru anul 2023, societatea programează cheltuieli pentru investiții în sumă 

totală de 1.057 mii lei, constând  în: 
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Nr. 

crt. 
Denumire obiectiv investiţie 

Valoare 

mii lei 

1 Înlocuire centrală termică restaurant Flora cu centrală tip 

baterie 

250 

2 Înlocuire mobilier la hotel Parc 300 

3 Panouri fotovoltaice restaurant Flora 250 

4 Refacere hidroizolație acoperiș restaurant Flora 70 

5 Refacere hidroizolație acoperiș hotel-restaurant Parc (parțial) 35 

6 Amenajare și modernizare bucătărie și anexe restaurant Parc 32 

7 Renovare căzi de baie la hotel Parc 20 

8 Alte imobilizări corporale 100 

 TOTAL 1.057 

Aceste investiții pot fi realizate doar cu sprijinul acționariatului prin 

majorarea capitalului social cu 12 lei/ acțiune (de la valoarea de 150/acțiune la 

162 lei/acțiune), respectiv 76.413 acţiuni x 12 lei/acțiune = 916.956 lei (76.405 x 

12 lei /acțiune = 916.860 lei – Consiliul Județean Dolj și 8 x 12 lei/acțiune = 96 lei 

– SPLDP Dolj SA). Diferența de 140.044 lei va fi suportată din bugetul propriu 

al societății. 

  

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 este posibil de realizat în condiții 

normale de desfășurare a activității, atât în ceea ce privește evenimentele (nunți, 

botezuri, etc.) cât și cazarea clienților, fără restricții instituite prin acte normative 

cauzate de existența unor pericole, ponderarea prețurilor care au generat criza 

energetică precum și relansarea grantului Horeca 2, care ar veni să compenseze 

pierderile acestor fenomene neprevăzute.  

Față de cele prezentate se vizează favorabil propunerea de aprobare a bugetului 

de venituri și cheltuieli al S.C. Parc-Turism S.A. pe anul 2023. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

 

MARIAN MECU 

 

 

                                                                              Întocmit, 

Constantin Șerban  



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administraţie Locală       

Nr. 6615/20.03.2023                                                                                                                                                     

                                                                                                                             Vizat,                                                                                                                                                                           
                                                                                                                  Director Executiv 

        Adriana- Cristina VĂRGATU 

           

                                                

                                                   RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S C Parc -

Turism S.A. pe anul 2023 și acordarea unui mandat special împuterniciților Județului Dolj la SC 

Parc -Turism SA pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor bugetul de 

venituri și cheltuieli pe anul 2023 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de compartiment de resort în 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S C Parc -Turism S.A. pe anul 2023 și acordarea unui 

mandat special împuterniciților Județului Dolj la SC Parc -Turism SA pentru a aproba în Adunarea 

Generală Ordinară a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, propus de Președintele 

Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S C Parc -

Turism S.A. pe anul 2023 și acordarea unui mandat special împuterniciților Județului Dolj la SC Parc -

Turism SA pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor bugetul de venituri și 

cheltuieli pe anul 2023; 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile 

naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a 

căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile:  

-  art. 4 alin. (1) lit. c) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 

sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare; 

-  art. 125 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

- anexelor nr. 1- 4 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea 

formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor 

de fundamentare a acestuia; 

- art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului juridic: 

nu este cazul. 

4)  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.  

      

                   Avizat, 

            Șef Serviciu Juridic                    

              Daiana STOICA                                                                           Întocmit 

                                                                                                            Consilier juridic 

                                                                                                               Emil Purcărin 














































