
R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA            
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 

pentru Societatea Plopeni Industrial Parc S.A. 
 
         Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr.9208/18.04.2022 al Președintelui Consiliului Judeţean 
Prahova şi Raportul nr.9209/18.04.2022 al Direcţiei Patrimoniu privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Plopeni Industrial Parc 
S.A.; 

-Prevederile  art.111 alin.(2) lit.e) din Legea nr.31/1990 a societăţilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
        -Prevederile din Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; 

        -Prevederile Ordonanţei Guvernului 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 Ordinului nr.3818/2019 al Ministrului Finanţelor Publice privind 
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor 
de fundamentare a acestuia; 

        În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a), art. 182 și art. 196 alin.(1) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările și completările ulterioare, 
 
          Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:        
                                              

Art. 1 (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru 
Societatea Plopeni Industrial Parc S.A. 

     (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societății Plopeni 
Industrial Parc S.A.prevăzut la alin.(1) este cuprins în anexa care face parte 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, 
             Iulian Dumitrescu 

                                                                                               
          CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                             SECRETAR GENERAL, 
                                                                                               Hermina Adi Bîgiu 

 
 
Ploieşti, 28 aprilie 2022 
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.9208/18.04.2022 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 

pentru Societatea Plopeni Industrial Parc S.A. 
 

 
Judeţul Prahova este acţionarul unic al Societății Plopeni Industrial Parc S.A. 

După avizarea în şedința consiliului de administraţie şi aprobarea, de principiu, în 

adunarea generală ale acţionarilor, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societății 

Plopeni Industrial Parc S.A.a fost înaintat Consiliului Judeţean Prahova spre aprobare 

conform prevederilor Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022. 

Documentele au fost elaborate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019 

al Ministerului Finanţelor Publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de 

venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia. 

Având în vedere cele prezentate, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.     
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                          

Iulian Dumitrescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Patrimoniu 
Nr.9209/18.04.2022 
 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru 

Societatea Plopeni Industrial Parc S.A. 
 

 
 Potrivit Legii nr.31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Societatea Plopeni Industrial Parc S.A. şi-a stabilit bugetul de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2022, cu venituri totale de 11.405.000 lei  și cheltuieli totale de 11.068.700 
lei, având un profit brut estimat de 336.300 lei. La elaborarea acestuia s-a respectat Ordinul 
nr. 3818/2019 al Ministerului Finanţelor Publice privind aprobarea formatului şi structurii 
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia. 

 Conform art.6, alin.(3) din Ordonanţa 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, organele administraţiei publice centrale sau locale care au în portofoliu operatori 
economici au obligaţia să elaboreze documentaţia necesară aprobării. 
 După elaborarea documentaţiei, bugetele de venituri şi cheltuieli se aprobă prin 
hotărâre a consiliului judeţean, în conformitate cu prevederile art.4, litera a) din Ordonanţa 
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. 

 Având în vedere Decizia nr.3/24.03.2022 a Consiliului de administraţie și Hotărârea 
nr.5/29.03.2022 a Adunării Generale a Acționarilor ale Societății Plopeni Industrial Parc 
S.A., avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Mihaela Irina Iamandi 

 

 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA       Anexă  
JUDEŢUL PRAHOVA     la Hotărârea nr.__________ 
CONSILIUL JUDEŢEAN    din data de_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

 PE ANUL 2022 PENTRU 

SOCIETATEA PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A. 
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