ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Prahova în Adunarea
Generală a Acţionarilor la S.C. Hidro Prahova S.A. pentru aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul nr.
20.363 / 13.11.2014 al Direcţiei Patrimoniu prin care se propune mandatarea
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la
S.C. Hidro Prahova S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe
anul 2014;
-Prevederile art.111, alin.(2), lit.e) din Legea nr.31/1990 a societăţilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 2 lit. d) din Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.73/2008;
-Prevederile Ordonanţei 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;
-Prevederile Ordinului nr.2.032/2013 al Ministerului Finanţelor Publice privind
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a
anexelor de fundamentare a acestuia;
-Prevederile din Legea nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(2), lit.d) şi ale art.97 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se mandatează reprezentanţii Consiliului Judeţean Prahova în Adunarea
Generală a Acţionarilor la S.C. Hidro Prahova S.A. pentru aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre;
Art.2 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va aduce prezenta
hotărâre la cunoştinţa persoanelor interesate.
P R E Ş E D I N T E,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 20 nov 2014
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Hotărârea nr.8/03.02.2014 a Consiliului Judeţean Prahova, reprezentanţii
Judeţului Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Hidro Prahova S.A. au
fost mandataţi să aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru această
societate.
Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost fundamentat şi întocmit astfel încât să
asigure resursele necesare desfăşurării activităţii curente şi pentru implementarea
proiectelor de investiţii în anul 2014.
Pe baza analizei economico- finanaciare a situaţiei realizării la 9 luni din 2014 a
principalilor indicatori prevăzuţi în bugetul anului 2014 rectificat cu luna iulie 2014 şi
având în vedere prevederile Legii 123 / 19.09.2014 privind reducerea CAS cu 5%, S.C.
Hidro Prahova S.A. a procedat la rectificarea bugetului pentru anul 2014.
Diferenţa în minus, în sumă de 160 mii lei de la cheltuielile cu contribuţiile
asupra salariilor, rezultată ca urmare a aplicării prevederilor legii mai sus menţionată
prin care s-a redus cu 5% CAS-ul începând cu 01.10.2014, a fost redistribuită ca plus la
capitolul de cheltuieli sociale, comform art.21 din Legea 571 /2003 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare.Aceste cheltuieli reprezintă 2% din fondul de
salarii, respectiv 310 mii lei în bugetul rectificat la nivelul anului 2014, sumă ce se
compune din valoarea iniţială din buget de 150 mii lei plus 160 mii lei din reducerea
CAS.
Având în vedere că celelate elemente de buget nu au suferit modificări, veniturile
şi cheltuielile totale nu s-au modificat şi în aceste condiţii rezultatul final este acelasi.
Pentru a-şi putea exercita atribuţiile în ceea ce priveşte aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2014 rectificat, este necesară mandatarea prin hotărâre de
consiliu judeţean a reprezentanţilor desemnaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C.
Hidro Prahova S.A., potrivit prevederilor art.2 lit.d) din Hotărârea Consiliului Judeţean
Prahova nr.73/2008.
Faţă de cele expuse mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
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RAPORT
Conducerea executivă a S.C. Hidro Prahova S.A. a înaintat Consiliului Judeţean
Prahova propunerea de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014.
Pe baza analizei economico- finanaciare a situaţiei realizării la 9 luni din 2014 a
principalilor indicatori prevăzuţi în bugetul anului 2014 rectificat cu luna iulie 2014 şi
având în vedere prevederile Legii 123 / 19.09.2014 privind reducerea CAS cu 5%, S.C.
Hidro Prahova S.A. a procedat la rectificarea bugetului pentru anul 2014.
Diferenţa în minus, în sumă de 160 mii lei de la cheltuielile cu contribuţiile
asupra salariilor, rezultată ca urmare a aplicării prevederilor legii mai sus menţionată
prin care s-a redus cu 5% CAS-ul începând cu 01.10.2014, a fost redistribuită ca plus la
capitolul de cheltuieli sociale, comform art.21 din Legea 571 /2003 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare.Aceste cheltuieli reprezintă 2% din fondul de
salarii, respectiv 310 mii lei în bugetul rectificat la nivelul anului 2014, sumă ce se
compune din valoarea iniţială din buget de 150 mii lei plus 160 mii lei din reducerea
CAS.
Având în vedere că celelate elemente de buget nu au suferit modificări, veniturile
şi cheltuielile totale nu s-au modificat şi în aceste condiţii rezultatul final este acelasi.
După mandatarea reprezentanţilor Judeţului Prahova în Adunarea Generală a
Acţionarilor, aceştia vor aproba bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr.26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţi administrativteritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect participare
majoritară.
Având în vedere cele expuse mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de
hotărâre.

ŞEF SERVICIU,
Livia Barbălată
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Anexă
la Hotărârea nr.__________
din data de_______________

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2014 PENTRU
S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.

