
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA            
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind majorarea aportului Județului Prahova la capitalul social  

al Societății Hidro Prahova S.A.  
 
       Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr.11550/18.05.2022 al Președintelui Consiliului 
Judeţean Prahova şi Raportul nr. 11551/18.05.2022 al Direcţiei Patrimoniu privind 
majorarea aportului Județului Prahova la capitalul social al Societății Hidro Prahova 
S.A.; 

- Prevederile  art. 210 din Legea nr.31/1990 a societăţilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 5/21.03.2022 a Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor Societății Hidro Prahova S.A.; 

- Adresa nr.7286/25.03.2022 a Societății Hidro Prahova S.A; 
- Adresa nr.11091/11.05.2022 a consiliului Concurenței. 

       În temeiul prevederilor art. 92, art. 173 alin. (1) lit. a) și lit. f) și art. 182 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. Se majorează aportul Județului Prahova la capitalul social al Societății 
Hidro Prahova S.A. cu suma de 10.000.000 lei. 

 Art.2. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va aduce prezenta 
hotărâre la cunoştinţa persoanelor interesate. 

 
 

           PREŞEDINTE, 
        Iulian Dumitrescu 
 

 
                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                             SECRETAR GENERAL, 

                                                                                               Hermina Adi Bîgiu 
 

 
 
Ploieşti, 19 mai 2022 
 
Nr. 117 

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 11550/18.05.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre 

privind majorarea aportului Județului Prahova la capitalul social  
al Societății Hidro Prahova S.A.  

 
 Societatea Hidro Prahova S.A., având ca obiect de activitate captarea, tratarea şi 
distribuţia apei în judeţul Prahova, este o societate cu capital integral public, valoarea 
totală a acestuia subscrisă la data de 31.12.2021 fiind de 15.685.000 lei. Societatea are 
un număr de 28 de acționari-unități administrativ teritoriale, Judeţul Prahova fiind 
acţionarul majoritar cu o cotă de participare la capital de 83,88 %. 
 Prin Adresa nr.7286/25.03.2022, Societatea Hidro Prahova S.A. a transmis 
Consiliului Județean Prahova Hotărârea nr.5/21.03.2022 a Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor prin care s-a aprobat propunerea de majorare a capitalului 
social cu suma de 12.000.000 lei. Motivarea conducerii executive a societății privind 
propunerea de majorare a capitalului social constă în necesitatea asigurării unui 
echilibru financiar constant, în vederea finalizării lucrărilor de investiții aflate în 
diverse stadii de execuție, dar mai ales pentru finanțarea lucrărilor de modernizare și 
extindere a infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare din aria de operare a 
Societății Hidro Prahova S.A. în baza Contractului de delegare de gestiune prin 
concesiune a serviciului de apă-canal. Toate acestea vor asigura menținerea 
standardului calității la nivelul angajamentelor asumate. 
 Urmare informării pe care Consiliul Județean Prahova a făcut-o catre Consiliul 
Concurenței, acesta din urmă a transmis, prin Adresa nr.11091/11.05.2022, că măsura 
propusă nu este susceptibilă a implica elemente de natura ajutorului de stat așa cum 
este definit în O.U.G nr.77/2017 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului 
de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Noile acțiuni emise vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți la data de 
21.03.2022, în virtutea dreptului de preempțiune al acestora. Astfel, aportul în numerar 
al Județului Prahova la capitalul social al Societății Hidro Prahova S.A. se va majora 
cu suma de 10.000.000 lei. 

Nevoia de a asigura un flux constant al finanțarii investițiilor necesare 
continuării activității societății în condiții de calitate și eficiență pentru creșterea 
gradului de satisfacție al cetățenilor imprimă caracterul de urgență al declanșării 
operațiunii de majorare a capitalului social. 

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

 
PREŞEDINTE,                                          

Iulian Dumitrescu 

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Patrimoniu     
Nr.11551/18.05.2022 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre 

privind majorarea aportului Județului Prahova la capitalul social  
al Societății Hidro Prahova S.A.  

 
 Societatea Hidro Prahova S.A., având ca obiect de activitate captarea, tratarea şi 
distribuţia apei în judeţul Prahova, este o societate cu capital integral public, valoarea 
totală a acestuia subscrisă la data de 31.12.2021 fiind de 15.685.000 lei. Societatea are 
un număr de 28 de acționari-unități administrativ teritoriale, Judeţul Prahova fiind 
acţionarul majoritar cu o cotă de participare la capital de 83,88 %. 
 Prin Adresa nr.7286/25.03.2022, Societatea Hidro Prahova S.A. a transmis 
Consiliului Județean Prahova Hotărârea nr.5/21.03.2022 a Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor prin care s-a aprobat propunerea de majorare a capitalului 
social cu suma de 12.000.000 lei. 
 Motivul principal care a stat la baza adoptării hotărârii respective a fost de 
asigura fluxul financiar necesar finanțării lucrărilor de modernizare și extindere a 
infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare din aria de operare a Societății 
Hidro Prahova S.A., după cum urmează : 

- Modernizarea captărilor de apă; 
- Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare; 
- Modernizarea stațiilor de tratare/pompare apă potabilă; 
- Creșterea eficienței energetice a utilajelor și a componentelor sistemelor de 

alimentare cu apă și de canalizare 
Urmare informării pe care Consiliul Județean Prahova a făcut-o catre Consiliul 

Concurenței, acesta din urmă a transmis, prin Adresa nr.11091/11.05.2022, că măsura 
propusă nu este susceptibilă a implica elemente de natura ajutorului de stat așa cum 
este definit în O.U.G nr.77/2017 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului 
de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Noile acțiuni emise vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți la data de 
21.03.2022, în virtutea dreptului de preempțiune al acestora. Astfel, aportul în numerar 
al Județului Prahova la capitalul social al Societății Hidro Prahova S.A. se va majora 
cu suma de 10.000.000 lei. 

În raport cu cele prezentate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre 
privind majorarea aportului Județului Prahova la capitalul social al Societății Hidro 
Prahova S.A.  
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Mihaela Irina Iamandi 
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