ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului judeţean Prahova
în Adunarea Generală a Acţionarilor la unele societăţi comerciale
la care acesta are calitatea de acţionar
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de Preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi
Raportul nr. 21002/24.11.2014 al Serviciului Juridic Contencios, Relaţii Publice,
Monitor Oficial, ATOP, privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului judeţean
Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la unele societăţi comerciale la care acesta
are calitatea de acţionar;
- Prevederile art. 125 alin. 2 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 91 alin.2 lit. d, art. 92 şi 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 desemnează domnul consilier judeţean Fenichiu Ion Marius în calitate
de reprezentant al Consiliului Judeţean Prahova în Adunarea generală a acţionarilor la
Compania de Servicii Publice şi Energii Regenerabile Prahova S.A.
Art.2. Se desemnează domnul consilier judeţean Pătraşcu Vasile în calitate de
reprezentant al Consiliului Judeţean Prahova în Adunarea generală a acţionarilor la
Societatea Comercială „Hidro Prahova” S.A.
Art.3. Se desemnează doamna consilier judeţean Niculescu Georgiana Diana în
calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Prahova în Adunarea generală a
acţionarilor la Societatea Comercială „Parc Industrial Bărcăneşti” S.A.
Art.4. Pe data prezentei se modifică în mod corespunzător Hotărârile nr.
128/2012 şi 144/2013 ale Consiliului Judeţean Prahova.
Art.5. Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti 28 nov 2014
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâri ale Consiliului
judeţean Prahova s-au înfiinţat şi s-au aprobat actele constitutive ale mai multor
societăţi comerciale la care judeţul Prahova are calitatea de acţionar unic sau majoritar.
Potrivit aceluiaşi act normativ, Consiliul judeţean este competent să urmărească,
să controleze şi să analizeze activitatea acestora, să numească şi să revoce reprezentanţii
săi în structurile de conducere şi poate adopta orice măsuri pe care le consideră necesare
în vederea eficientizării activităţii societăţilor comerciale pe care le-a înfiinţat.
Prin hotărârea nr. 43/2014 a Consiliului judeţean Prahova a fost revocat domnul
consilier judeţean Pătraşcu Vasile din calitatea de reprezentant al Consiliului judeţean
Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Servicii Publice şi Energii
Regenerabile Prahova S.A. iar, prin hotărârea nr. 140/2014, domnul Fenichiu Ion Marius
fost validat în funcţia de consilier judeţean.
Pentru a asigura buna desfăşurare şi continuitatea activităţii acestor societăţi
comerciale şi având în vedere dispoziţiile art. 92 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se
impune ca, prin hotărâre, Consiliul judeţean să-şi desemneze reprezentanţi în Adunarea
generală a acţionarilor la societăţile comerciale menţionate, respectând configuraţia
politică.
Faţă de cele expuse mai sus, propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.
P R E Ş E D I N T E,
Mircea Cosma

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
Nr. 21002/24.11.2014

RAPORT
Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean “exercită, în numele judeţului,
toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi
comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii” şi aprobă “organigrama, statul de
funcţii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale
şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Prin hotărârea nr. 43/2014 a Consiliului judeţean Prahova a fost revocat domnul
consilier judeţean Pătraşcu Vasile din calitatea de reprezentant al Consiliului judeţean
Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Servicii Publice şi Energii
Regenerabile Prahova S.A. iar, prin hotărârea nr. 140/2014, domnul Fenichiu Ion Marius
fost validat în funcţia de consilier judeţean.
Art. 92 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, prevede: „Persoanele împuternicite să
reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii
autonome de interes judeţean, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme
de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului judeţean, în
condiţiile legii, respectând configuraţia politică rezultată după alegerile locale.
Având în vedere cele prezentate a fost iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care
îl avizăm favorabil.

ŞEF SERVICIU,
Tincă Alina Georgiana

