
R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA        
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E 
privind mandatarea reprezentantului Judeţului Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la 
Societatea Hidro Prahova S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat-

revizia II pe anul 2022 
 

        Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 28915/12.12.2022 al Președintelui Consiliului Judeţean 

Prahova şi Raportul comun nr. 28916/12.12.2022 al Direcţiei Patrimoniu și al Direcției Juridic 
Contencios și Administrație Publică privind mandatarea reprezentantului Judeţului Prahova în 
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Hidro Prahova S.A. pentru aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli rectificat-revizia II pe anul 2022. 

- Prevederile  art.111 alin. (2) lit. e) din Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile din Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- 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 Ministerului Finanţelor Publice privind 
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de 
fundamentare a acestuia; 

- Prevederile Dispoziției nr. 261/12.02.2021 a Președintelui Consiliului Județean 
Prahova; 
        În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a), art.175, 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 mandatează reprezentantul Judeţului Prahova în Adunarea Generală a 
Acţionarilor la Societatea Hidro Prahova S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
rectificat-revizia II pe anul 2022. 

            (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat-revizia II pe anul 2022 al Societății 
Hidro Prahova 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. 
 

           PREŞEDINTE, 
         Iulian Dumitrescu 

                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                             SECRETAR GENERAL, 

                                                                                               Hermina Adi Bîgiu 
 

 
Ploieşti, 21 decembrie 2022 
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.28915/12.12.2022 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre 

privind mandatarea reprezentantului Judeţului Prahova în Adunarea Generală a 
Acţionarilor la Societatea Hidro Prahova S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri 

şi cheltuieli rectificat-revizia II pe anul 2022 
 

 
 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, Judeţul 
Prahova fiind acţionarul majoritar al acesteia, cu o cotă de participare la capital de 
83,88 %. 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 a societăţilor, adunarea generală 
a acţionarilor este obligată să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul 
financiar următor, acest lucru fiind stipulat şi în Actul constitutiv al societăţii. 
 Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat-revizia II pe anul 2022 a fost elaborat 
de personalul de specialitate şi avizat de consiliul de administraţie al agentului 
economic prin Decizia nr.53 din data de 23.11.2022, fiind transmis apoi Consiliului 
Judeţean Prahova. Față de bugetul de venituri și cheltuieli rectificat aprobat anterior, 
această a doua rectificare prevede o scădere cu suma de 374 mii lei a veniturilor totale 
și o creștere cu suma de 1.774 mii lei a cheltuielilor totale, rezultând o diminuare a  
profitului brut, respectiv la suma de 752 mii lei. 

Pentru a-şi putea exercita atribuţiile în ceea ce priveşte aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli rectificat-revizia II pe anul 2022, este necesară mandatarea prin 
hotărâre a Consiliului Judeţean Prahova a reprezentantului în Adunarea Generală a 
Acţionarilor la Societatea Hidro Prahova S.A., potrivit prevederilor Dispoziției 
nr.261/12.02.2021 a Președintelui Consiliului Județean Prahova.  

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 
Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică 
Nr.28916/12.12.2022 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre 

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Judeţean Prahova în Adunarea 
Generală a Acţionarilor la Societatea Hidro Prahova S.A. pentru aprobarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli rectificat-revizia II pe anul 2022 
 
 

 Înfiinţată prin Hotărârea nr. 13/2004 a Consiliului Judeţean Prahova şi în baza 
Legii nr.31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Societatea Hidro Prahova S.A. are în momentul de faţă 28 de acţionari, unitatea 
administrativ-teritorială judeţeană fiind acţionar majoritar. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat-revizia II pe anul 2022 a fost elaborat 
de personalul de specialitate şi aprobat de Consiliul de administraţie al agentului 
economic în şedinţa din data de 23 noiembrie a.c., fiind transmis apoi Consiliului 
Judeţean Prahova. 

Rectificarea constă în scăderea cu suma de 374 mii lei a veniturilor totale și 
creșterea cheltuielilor totale cu suma de 1.774 mii lei față de bugetul rectificat anterior 
aprobat în luna octombrie, ceea ce duce în final la scăderea profitului brut, respectiv la 
suma de 752 mii lei. Scăderea veniturilor totale este cauzată de reducerea veniturilor 
din lucrări efectuate terților, a veniturilor din producția de imobilizări și din alte 
venituri din exploatare. Creșterea cheltuielilor totale este cauzată, în principal, de 
creșterea cheltuielilor cu energia electrică și apa cumpărată (+2.055 mii lei), urmată de 
creșterea cheltuielilor cu materialele consumabile (+578 mii lei). 

Pentru a-şi putea exercita atribuţiile în ceea ce priveşte aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli rectificat-revizia II pe anul 2022, este necesară mandatarea prin 
hotărâre a Consiliului Judeţean Prahova a reprezentantului în Adunarea Generală a 
Acţionarilor la Societatea Hidro Prahova S.A. 

 În raport cu cele prezentate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre 
privind mandarea reprezentantul Judeţului Prahova în Adunarea Generală a 
Acţionarilor la Societatea Hidro Prahova S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli rectificat-revizia II pe anul 2022. 
 
 
Direcția Patrimoniu Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică 
Director executiv,   Director Executiv,   
Mihaela Irina Iamandi  Alina Georgiana Tincă 
 
 



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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI  

RECTIFICAT-REVIZIA II PE ANUL 2022 PENTRU 

SOCIETATEA HIDRO PRAHOVA S.A.  
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