






















precedent. Dealtfel, acestea reprezinta illCa o pondere destul de mare din totalul 
cheltuielilor, respectiv 43,83 %. Din acest motiv, singurele bonusuri acordate salariatilor 
au fost sub forma tichetelor de masa. 

A vand ill vedere pierderile contabile din ultimii ani, conducerea societatii �i-a 
propus o serie de masuri pentru redresarea economico-financiara a acesteia 

► corelarea numarului de personal �i a timpului de lucru cu operatiile existente pentru
a elimina pierderile operationale pe fiecare tip de activitate;

► valorificarea de active prin vanzarea mijloacelor auto ramase disponibile dupa
incetarea contractelor de prestari servicii de transport persoane avand ill vedere
gradul avansat de uzura al acestora, precum �i prin vanzarea unor utilaje
disponibile de la rampa ecologica;

► cre§terea gradului de incasare a creantelor in paralel cu diminuarea perioadei de
recuperare a acestora;

► cre§terea productivitatii muncii

5.Selectia administratorilor �i a directorilor, executia mandatului acestora

In anul 2020, urmare a alegerilor locale din toamna aceluia�i an, dintre consilierii 
judeteni ale�i au fost numiti noi reprezentanti ill adunarile generale ale actionarilor la 
toate societatile la care Judetul Prahova este actionar unic sau majoritar, ill conformitate 
cu prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ �i ale O.U.G. nr.109/2011 
privind guvernanta corporativa a illtreprinderilor publice cu modificarile §i completarile 
ulterioare, exceptia constituind-o Societatea Hidro Prahova S.A. ( operator regional de 
apa �i canalizare ), uncle reprezentantul de drept al actionarului majoritar este pre�edintele 
Consiliului Judetean Prahova. 

In ceea ce prive�te structurile de conducere executiva �i neexecutiva ale 
respectivelor societati, cu exceptia demisiei a doi dintre membrii consiliului de 
administratie al Societatii Ploie�ti Industrial Pare S.A, nu au fost alte modificari. 

In cursul anului 2020, Societatea Drumuri §i Poduri Prahova S.A. s-a aflat ill stare 
de faliment �i a fost administrata de un lichidator judiciar numit de instanta. 

Judetul Prahova i§i va exercita cu maxima eficienta rolul sau de actionar unic sau 
majoritar, dar �i pe eel de autoritate publica tutelara prin Consiliul Judetean, in ceea ce 
prive�te luarea tuturor masurilor pentru crearea unor premise care sa conduca la cre�terea 
eficientei 1'ntreprinderilor publice judetene. 
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