
R O M Â N I A
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E
privind revocarea i, respectiv, numirea unor reprezentanţi ai Consiliului judeţeanș

Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la 
Societatea Comercială “ Hidro Prahova “S.A.

Având în vedere:
-  Expunerea  de  motive  prezentată  de  domnul  Bogdan  Andrei  Toader

vicepre edinte al Consiliului judeţean şi Raportul nr. 5071/19.03.2015 al ș Serviciului Juridic
Contencios, Relaţii Publice, Monitor Oficial, ATOP prin care se propune  revocarea i,ș
respectiv,  numirea  unor  reprezentanţi  ai  Consiliului  judeţean  Prahova  în  Adunarea
Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială “ Hidro Prahova “S.A;

- Prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată;

-  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 revocă reprezentanţii Consiliului judeţean Prahova în Adunarea Generală
a Acţionarilor la Societatea Comercială “ Hidro Prahova “S.A, după cum urmează:

1. Dobre Adrian Florin
2. Viter David Andrei
3. Moraru Romu
4. Pătra cu Vasileș

Art.2. Se numesc în calitate de reprezentanţi ai Consiliului judeţean Prahova în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială “ Hidro Prahova “S.A, după
cum urmează:

1. Enescu Rare  Danș
2. Dragomir Florin Auraș
3. Ionescu Radu Cezar Liviu
4. Danielescu Sebastian

Art. 3. Hotărârile Consiliului judeţean Prahova nr. 128/2012, 5/2013 i 162/2014ș
se modifică în mod corespunzător.

Art.4. Serviciul  Gestiune  Documente  şi  Managementul  Calităţii  va  comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.

PREŞEDINTE,
Mircea Cosma

   CONTRASEMNEAZĂ:
                                                                                             SECRETAR,
                                                                                     Mihail Pavel
Ploieşti 19 mar 2015
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ROMÂNIA
JUDE UL PRAHOVAȚ
CONSILIUL JUDE EANȚ
VICEPRE EDINTEȘ

EXPUNERE DE MOTIVE
Refăcută -

Consiliul jude ean Prahova este ac ionar majoritar la S.C. Hidro Prahova S.A.,ț ț
care derulează importante contracte, finan ate din fonduri europene, privind reabilitareaț
i modernizarea sistemelor de apă i canalizare în jude ul Prahova.ș ș ț

Pentru prevenirea  eventualelor blocaje în administrarea societă ii respective, careț
să genereze riscul de  neîndeplinire la termen a obiectivelor propuse, grupurile politice
din cadrul Consiliului jude ean Prahova convin  să fie revoca i actualii reprezentan i înț ț ț
Adunarea generală a Ac ionarilor la S.C. Hidro Prahova S.A., iar în locul lor să fieț
numite alte persoane din rândul consilierilor jude eni.ț

Se apreciază că, în acest mod, se poate asigura îndeplinirea în mai bune condi ii aț
cerin elor  prevăzute  la  art.92  din  Legea  nr.215/2001  privind  administra ia  publicăț ț
locală, republicată, cu modificările i completările ulterioare, în sensul că la numireaș
reprezentan ilor în Adunarea Generală a Ac ionarilor trebuie avută în vedere respectareaț ț
configura iei  politice  a  consiliului  jude ean  i,  în  consecin ă,  vor  fi  implica i  înț ț ș ț ț
activitatea de conducere a societă ii  comerciale i  al i  consilieri  jude eni,  membri aiț ș ț ț
unor partide sau grupuri politice care nu aveau reprezentan i în Adunarea Generală aț
Ac ionarilor.ț

În  aceste  condi ii,  propun  revocarea  reprezentan ilor  Consiliului  jude eanț ț ț
Prahova în Adunarea Generală a Ac ionarilor la S.C. Hidro Prahova S.A ,precum iț ș
numirea altor persoane în locul celor revocate.

În acest scop, a fost întocmit proiectul de hotărâre anexat, pe care îl supun spre
aprobare.

VICEPRE EDINTE,Ș
Bogdan Andrei TOADER



ROMÂNIA
JUDE UL PRAHOVAȚ
CONSILIUL JUDE EANȚ
VICEPRE EDINTEȘ

EXPUNERE DE MOTIVE

Consiliul jude ean Prahova este ac ionar majoritar la S.C. Hidro Prahova S.A.ț ț
Această  societate  comercială  derulează  importante  contracte,  finan ate  dinț

fonduri europene, privind reabilitarea i modernizarea sistemelor de apă i canalizare înș ș
jude ul Prahova.ț

Din analiza efectuată cu privire la stadiul realizării acestor lucrări, se constată
înregistrarea  de  întârzieri  semnificative,  care  pot  pune  în  pericol  însă i  finalizareaș
proiectului respectiv.

La aceasta se adugă slaba calitate a unora din lucrările executate i neîndeplinireaș
obliga iei de refacere a zonelor afectate de lucrări.ț

În structura de conducere a S.C. Hidro Prahova S.A. , s-au înregistrat o serie de
renun ări la func iile respective, inclusiv în ceea ce îi prive te  pe directorul general iț ț ș ș
pe pre edintele Consiliului de administra ie.ș ț

În raport de cele prezentate, rezultă că reprezentan ii împuternici i ai Consiliuluiț ț
jude ean Prahova în Adunarea Generală a Ac ionarilor la S.C. Hidro Prahova S.A, nu auț ț
manifestat exigen a necesară pentru analizarea gestiunii consiliului de administra ie iț ț ș
formularea  propunerilor  necesare  pentru  îmbunătă irea  activită ii  acestui  organ  deț ț
conducere.

În  aceste  condi ii,  propun  revocarea  reprezentan ilor  Consiliului  jude eanț ț ț
Prahova în Adunarea Generală a Ac ionarilor la S.C. Hidro Prahova S.A ,precum iț ș
numirea altor persoane în locul celor revocate.

În acest scop, a fost întocmit proiectul de hotărâre anexat, pe care îl supun spre
aprobare.

VICEPRE EDINTE,Ș
Bogdan Andrei TOADER



R O M Â N I A
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
RELA II PUBLICE MONITOR OFICIAL ATOPȚ
Nr. 5071/19.03.2015

R A P O R T

Consiliul jude ean Prahova este ac ionar majoritar la S.C. Hidro Prahova S.A.ț ț

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” .

Prin  hotărâri  ale  Consiliului  jude ean  sunt  numi i  i,  respectiv,  revoca iț ț ș ț

reprezentan ii săi în adunarea generală a ac ionarilor la societă ile comerciale la careț ț ț

este ac ionar.ț

La numirea reprezentan ilor în adunarea generală a ac ionarilor trebuie avută înț ț

vedere  respectarea  configura iei  politice  rezultate  din  alegerile  locale  a a  cum  seț ș

prevede  în  art.  92  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere expunerea de motive, în care se arată neajunsuri înregistrate în

activitatea S.C. Hidro Prahova S.A., pentru a căror eliminare nu au ac ionat în suficientăț

măsură reprezentan ii Consiliului jude ean în adunarea generală a ac ionarilor, apreciemț ț ț

că propunerile formulate  de revocare,  i,  respectiv,  de numire indeplinesc condi iileș ț

prevăzute de lege.

În raport de cele  prezentate avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 

ŞEF SERVICIU,
Tincă Alina Georgiana
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