
R O M Â N I A 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentantului Județului Prahova în Adunarea Generală a 

Asociațiilor la Societatea „Veolia Energie Prahova” S.R.L. 
 

 
 

  Având în vedere: 

  - Expunerea de motive prezentată de Președintele Consiliului județean 

Prahova privind desemnarea reprezentantului Județului Prahova în Adunarea Generală a 

Asociațiilor la Societatea „Veolia Energie Prahova” S.R.L. și Raportul nr. 

24360/21.12.2016 al Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică; 

   - Prevederile art. 64
3
 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările 

ulterioare; 

  - Prevederile art. 2010 din Codul Civil;  

  - Prevederile art. 91 alin. 2 lit. d, art. 92 și 97 din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
   

  Consiliul județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

 Art.1. Se desemnează domnul consilier județean Tudora Dorin în calitate de 

reprezentant al Județului Prahova în Adunarea generală a asociaților la Societatea 

„Veolia Energie Prahova” S.R.L. 

Art.2. (1) Președintele Consiliului județean Prahova va încheia contract de 

mandat cu reprezentantul desemnat conform art. 1, în condițiile prevăzute de lege și de 

prezenta hotărâre; 

  (2) Reprezentantul desemnat în Adunarea generală a asociaților nu va putea 

exercita fără mandat special atribuțiile referitoare la: 

  - a) înstrăinarea acțiunilor, părților sociale sau a activelor; 

  - b) schimbarea formei juridice a societății.   

 Art.3. Serviciul Gestiune Documente și Relații Publice va comunica  prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 

 

PREȘEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 

 

 

 

                                                                                     

            CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                               SECRETAR, 

                                                                                        Mihail Pavel 
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R O M Â N I A 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâri ale Consiliului 

județean Prahova s-au înființat și s-au aprobat actele constitutive ale mai multor 

societăți comerciale la care județul Prahova are calitatea de acționar unic sau majoritar. 

          Potrivit aceluiași act normativ, Consiliul județean este competent să urmărească, 

să controleze și să analizeze activitatea acestora, să numească și să revoce reprezentanții 

săi în structurile de conducere și poate adopta orice măsuri pe care le consideră necesare 

în vederea eficientizării activității societăților pe care le-a înființat. 

 Prin Hotărârea nr. 148/2016 Consiliul județean Prahova a aprobat unele măsuri 

pentru exercitarea, în numele județului, a drepturilor și a obligațiilor acestuia la 

societățile la care deține calitatea de acționar, pentru societatea „Veolia Energie 

Prahova” S.R.L. nefiind desemnat un reprezentant. 

Pentru a asigura buna desfășurare și continuitatea activității acestei societăți și 

având în vedere dispozițiile art. 92 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se impune ca, prin 

hotărâre, Consiliul județean să-și desemneze reprezentant în Adunarea generală a 

Asociaților la Societatea „Veolia Energie Prahova” S.R.L. 

Față de cele expuse mai sus, propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Bogdan Andrei Toader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M Â N I A 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 

ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Nr. 24360/21.12.2016 

 

R A P O R T 

 

 

Potrivit  Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, consiliul județean “exercită, în numele județului, 

toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți 

comerciale sau regii autonome, în condițiile legii”.  

Conform art. 64
3
 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare numărul 

reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a 

acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane. 

Art. 92 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare prevede: „Persoanele împuternicite să 

reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii 

autonome de interes județean, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme 

de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului județean, în 

condițiile legii, respectând configurația politică rezultată după alegerile locale. 

În raport de cele prezentate a fost inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl 

avizăm favorabil.  

 

 

Director Executiv 

Tincă Alina Georgiana 

 

 

 


