
R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

   

H O T Ă R Â R E  

privind  acceptarea participării Municipiului Ploieşti la capitalul social al Societăţii 

 ,, PARC INDUSTRIAL BĂRCĂNEŞTI” S.A. în calitate de acţionar 

  

 

 

Având în vedere: 

  -Expunerea de motive a domnului Mircea Cosma, preşedintele Consiliului 

Judeţean Prahova şi Raportul comun nr.22461/10.12.2014 al Direcţiei Patrimoniu şi al 

Serviciului Juridic Contencios Relaţii Publice, Monitor Oficial, ATOP prin care se 

propune acceptarea participării muncipiului Ploieşti la capitalul social al Societăţii  

,, PARC INDUSTRIAL BĂRCĂNEŞTI” S.A. în calitate de acţionar ; 

          -  Hotărârea nr.352/2014 a Consiliului local al municipiului Ploieşti;  

 - Prevederile Legii nr.31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art.91 alin.2 lit.b şi 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 acceptă participarea municipiului Ploieşti la capitalul social al Societăţii  

,,PARC INDUSTRIAL BĂRCĂNEŞTI” S.A. în calitate de acţionar, cu suma de 264.000 

lei, reprezentând 24.000 acţiuni. 

 Art.2 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

   

   

PREŞEDINTE, 

Mircea Cosma 

                   

 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                    SECRETAR,  

                                     Mihail Pavel 

 
 

 

Ploieşti, 15 dec 2014 

Nr.179 
 

 

 

 



  

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  PRAHOVA      

DIRECŢIA PATRIMONIU                                             SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS 

                                                                                  RELAŢII PUBLICE, MONITOR OFICIAL, ATOP 

Nr. 22461/10.12.2014  

 

 

RAPORT 

 

 

 

 

 Companiile străine care vor să-şi dezvolte afacerile în judeţul Prahova sunt 

interesate de găsirea unor locaţii corespunzătoare din punct de vedere al accesului facil la 

infrastructura rutieră, feroviară şi de utilităţi. 

 Parcurile industriale reprezintă soluţia optimă pentru stimularea investiţiilor în 

aproape toate ramurile economice, prin dezvoltarea întreprinderilor şi crearea de noi 

locuri de muncă. 

         Prin Hotărârea nr.144/2013 a fost înfiinţată Societatea ,, PARC INDUSTRIAL 

BĂRCĂNEŞTI” S.A., şi, totodată, au fost aprobate: 

    - actul constitutiv al societăţii,  

    - capitalul social al acesteia,  

     -numirea reprezentanţilor Consiliului judeţean Prahova în Adunarea generală a 

acţionarilor şi a directorului general al societăţii, 

     -componenţa primelor organe de administrare şi de control. 

    Potrivit art. 12 din hotărâre, în termen de 9 luni de la data adoptării acesteia, Judeţul 

Prahova  avea obligaţia  să completeze numărul legal de acţionari. 

    Conform dispoziţiilor art. 47 din Actul constitutiv, acţionarul s-a obligat să respecte 

cerinţa prevăzută de prevederile art.10
1 

alin.3 din Legea nr.31/1990 cu privire la 

completarea numărului de acţionari. 

     Societatea ,,PARC INDUSTRIAL BĂRCĂNEŞTI” S.A., prin adresa 

nr.310/17.07.2014, înregistrată la Consiliul Județ ean Prahova sub nr. 11985/17.07.2014 

, a informat conducerea  Consiliului judeţean Prahova cu privire la obligaţia de a 

completa numărul de acţionari în termenul legal , solicitând luarea unei măsuri în acest 

sens.  

     Prin Hotărârea nr.352/2014, Consiliul local Ploieşti a aprobat participarea  

Municipiului Ploieşti la capitalul social al Societăţii ”PARC INDUSTRIAL 

BĂRCĂNEŞTI” S.A. în calitate de acţionar. 

    Având în vedere cele expuse, avizăm favorabil prezentul proiect de  hotărâre.  

 

 

    ŞEF SERVICIU,                                                          ŞEF SERVICIU, 

     Livia Barbălată                                                      Tincă Alina Georgiana 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

         

        Prin Hotărârea nr.144/2013 a fost înfiinţată Societatea ,,PARC INDUSTRIAL 

BĂRCĂNEŞTI” S.A., şi, totodată, au fost aprobate: 

    - actul constitutiv al societăţii,  

    - capitalul social al acesteia,  

     -numirea reprezentanţilor Consiliului judeţean Prahova în Adunarea generală a 

acţionarilor şi a directorului general al societăţii, 

     -componenţa primelor organe de administrare şi de control. 

    Potrivit art. 12 din hotărâre, în termen de 9 luni de la data adoptării acesteia, Judeţul 

Prahova  avea obligaţia  să completeze numărul legal de acţionari. 

    Conform dispoziţiilor art. 47 din Actul constitutiv, acţionarul s-a obligat să respecte 

cerinţa prevăzută de prevederile art. 10 
1 

alin.3 din Legea nr.31/1990 cu privire la 

completarea numărului de acţionari. 

     Societatea ,,PARC INDUSTRIAL BĂRCĂNEŞTI” S.A., prin adresa 

nr.310/17.07.2014, înregistrată la Consiliul Județ ean Prahova sub nr. 11985/17.07.2014 

, a informat conducerea  Consiliului judeţean Prahova cu privire la obligaţia de a 

completa numărul de acţionari în termenul legal , solicitând luarea unei măsuri în acest 

sens.  

     Prin Hotărârea nr.352/2014, Consiliul local Ploieşti a aprobat participarea  

Municipiului Ploieşti la capitalul social al Societăţii „PARC INDUSTRIAL 

BĂRCĂNEŞTI” S.A. în calitate de acţionar. 

 

 Având în vedere cele expuse mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de 

hotărâre.     

 

            

                                                        PREŞEDINTE, 

                                                            Mircea Cosma 


