
  
 

 

RR  OO  MM  ÂÂ  NN  II  AA  

JJUUDDEEŢŢUULL  PPRRAAHHOOVVAA  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  

  

 

 

 

 

 

HH  OO  TT  ĂĂ  RR  ÂÂ  RR  EE  

pprriivviinndd  mmaannddaattaarreeaa  rreepprreezzeennttaannţţiilloorr  CCoonnssiilliiuulluuii  JJuuddeeţţeeaann  PPrraahhoovvaa  îînn  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallăă  

aa  AAccţţiioonnaarriilloorr  llaa  SS..CC..„„HHiiddrroo  PPrraahhoovvaa””SS..AA..  ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  bbuuggeettuulluuii  ddee  vveenniittuurrii  şşii  

cchheellttuuiieellii  rreeccttiiffiiccaatt  ppee  aannuull  22001177  

  

  

  

                                  

         Având în vedere: 

- Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, preşedinte al 

Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul nr. 16.400 / 17.08.2017 al Direcţiei Generale 

Tehnică și Patrimoniu prin care se propune mmaannddaattaarreeaa  rreepprreezzeennttaannţţiilloorr  CCoonnssiilliiuulluuii  

JJuuddeeţţeeaann  PPrraahhoovvaa  îînn  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallăă  aa  AAccţţiioonnaarriilloorr  llaa  SS..CC..„„HHiiddrroo  PPrraahhoovvaa””SS..AA..  

ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  bbuuggeettuulluuii  ddee  vveenniittuurrii  şşii  cchheellttuuiieellii  rreeccttiiffiiccaatt  ppee  aannuull  22001177;;  

-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.134/2016; 

        -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, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

        -Prevederile din Legea nr. 6 / 2017 a bugetului de stat pe anul 2017,  

        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 2017, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 

 

Art.2 Direcția Juridic, Contencios și Administrație Publică va aduce prezenta 

hotărâre la cunoştinţa persoanelor interesate. 

 

 

 

 

         

 

          P R E Ş E D I N T E, 

                                         BOGDAN  ANDREI  TOADER 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                     p SECRETAR, 

                                                                                         ALINA GEORGIANA TINCĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploieşti, 22 aug 2017 

Nr. 140 

 
 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 
 S.C. Hidro Prahova S.A., având ca obiect de activitate captarea, tratarea şi distribuţia 

apei în judeţul Prahova, este o societate cu capital integral public, Consiliul Judeţean Prahova 

fiind acţionarul majoritar al acesteia, cu o cotă de participare de 83,88 %. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 a societăţilor comerciale,  republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, adunarea generală a acţionarilor stabilește bugetul de 

venituri şi cheltuieli, acest lucru fiind stipulat şi în Actul constitutiv al societăţii. 

Pentru a-şi putea exercita atribuţiile în ceea ce priveşte aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli rectificat pe anul 2017, 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.134 / 2016 si 

art.5 din contractele de mandat ale acestora. 

În conformitate cu nota de fundamentare a S.C. Hidro Prahova S.A. rectificarea bugetară 

a avut loc în interiorul pozițiilor bugetare din cadrul capitolului “cheltuieli”, prin redistribuirea 

de sume între articolele bugetare.De asemenea, au fost suplimentate veniturile și cheltuielile 

bugetare cu suma de 845 mii lei, menținându-se rezultatul financiar aprobat prin bugetul initial. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 a fost elaborat de personalul de 

specialitate şi aprobat de Consiliul de administraţie al agentului economic în şedinţa din data 

de 17 august 2017, fiind transmis apoi Consiliului Judeţean Prahova.  

 Faţă de cele expuse mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.     

 

 

 

 

     PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Generală Tehnică și Patrimoniu 

Nr. 16.400 / 17.08.2017 

 

 

 

RAPORT 

 

 

 Înfiinţată prin Hotărârea nr. 13/2004 a Consiliului Judeţean Prahova şi în baza 

Legii nr.31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, S.C. Hidro Prahova S.A. are în momentul de faţă 28 de acţionari, autoritatea 

administrativ-teritorială judeţeană fiind acţionar majoritar. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 a fost elaborat de personalul 

de specialitate şi aprobat de Consiliul de administraţie al agentului economic în şedinţa 

din data de 17 august 2017, fiind transmis apoi Consiliului Judeţean Prahova.  

În conformitate cu nota de fundamentare a S.C. Hidro Prahova S.A. rectificarea 

bugetară a avut loc în interiorul pozițiilor bugetare din cadrul capitolului “cheltuieli”, 

prin redistribuirea de sume între articolele bugetare.De asemenea, au fost suplimentate 

veniturile și cheltuielile bugetare cu suma de 845 mii lei, menținându-se rezultatul 

financiar aprobat prin bugetul initial. 

Pentru a-şi putea exercita atribuţiile în ceea ce priveşte aprobarea bugetului de  

venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017, 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.134 / 2016. 

 Având în vedere cele expuse mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de 

hotărâre. 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Corneliu Adrian Ioniță 

 

 

 



 

 

 

 

ROMÂNIA        Anexă  

JUDEŢUL PRAHOVA      la Hotărârea nr.__________ 

CONSILIUL JUDEŢEAN     din data de_______________ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI  

RECTIFICAT PE ANUL 2017 PENTRU 

S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.  
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