ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA IZVOARELE
CONSILIUL LOCAL
Nr.3764/28.03.2022
PROIECT DE HOTĂRÂREA
privind participarea Comunei Izvoarele la majorarea capitalului social
al societății HIDRO PRAHOVA S.A.
Consiliul Local al Comunei Izvoarele, întrunit în ședința ordinară din data ____
Având în vedere :
- adresa societății HIDRO PRAHOVA SA nr.2009/24.03.2022 prin care comunică
Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Extraordinare a SC HIDRO PRAHOVA SA privind
aprobarea declansării procedurii de majorare de capital;
- Referatul de aprobare al primarului comunei Izvoarele Grigore Ioan Paul,
inregistrat cu nr. 3762/28.03.2022.
Ținând cont de:
- art. 210 alin. (1), art. 212 alin. (1), art. 216 și art. 220 din Legea societăților nr.
31/1990, rep., cu modificările și completările ulterioare, si Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale , cu modificarile si complerioare .
- In temeiul art. 129 alin.1), alin.2) lit.d) si e), alin.3 lit.d), alin.7 lit.n) alin.9 lit.c) si
art. 196 alin 1) lit. a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta De Urgenta a
Guvernului nr. 57 din 2019, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1– Se aprobă exercitarea dreptului de preempțiune și subscrierea de către
Comuna Izvoarele, în calitate de acționar al societății HIDRO PRAHOVA S.A., a unui
număr de _____ de acțiuni, nou emise de societatea HIDRO PRAHOVA SA. în vederea
majorării capitalului social, cu valoare nominală de 10 lei fiecare acțiune, la prețul de 10
lei pe acțiune, în termenii și condițiile stabilite prin Hotărârea nr.4 a Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor societății HIDRO PRAHOVA SA. din data de 21.03.2022.
Art.2– Se aproba contribuția Comunei Izvoarele la majorarea capitalului social al
societății HIDRO PRAHOVA SA. și efectuarea vărsământului acțiunilor subscrise în
cadrul operațiunii de majorarea capitalului social, prin plata sumei de 1862,00 lei pentru
societatea HIDRO PRAHOVA SA, cu titlu de preț al acțiunilor subscrise pentru mărirea
capitalului social.
Art.3– Acțiunile subscrise și plătite vor deveni proprietatea în regim de domeniu
public a Comunei Izvoarele, judetul Prahova .

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA IZVOARELE
CONSILIUL LOCAL
Nr.3764/28.03.2022
Referat de aprobare
privind participarea Comunei Izvoarele la majorarea capitalului social
al societății HIDRO PRAHOVA S.A.

SC Hidro Prahova SA este operatorul regional al sistemului public de alimentare cu
apa si de canalizare al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara -Apa Canal Prahova Potrivit art.2 lit.h) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51 din 8
martie 2006 - operator regional - operatorul societate reglementata de
Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, cu capital social integral al unora sau al
tuturor unitatilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de
dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice.
Operatorul regional asigura furnizarea/ prestarea serviciului/activitatii
de utilitati publice pe raza de competenta a unitatilor administrativteritoriale asociate, exploatarea sistemelor de utilitati publice
aferente acestora, precum si implementarea programelor de investitii
publice de interes zonal ori regional destinate infiintarii, modernizarii
si/sau, dupa caz, dezvoltarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente
acestor servicii/activitati, realizate in comun in cadrul asociatiei.
Operatorul regional se infiinteaza in baza hotararilor adoptate de
autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre
ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile
de utilitati publice, fie prin infiintarea unei noi societati, fie prin
participarea la capitalul social al unuia dintre operatorii existenti
detinut de o unitate administrativ-teritoriala membra a asociatiei de
dezvoltare intercomunitara in conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii
publice prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009
privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea
nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

Scopul infiintarii acestei asociatii este, potrivit prevederilor din Statut, acela al
reglementarii, infiintarii, organizarii, finantarii, exploatarii, minitorizarii si gestionarii in
comun a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pe raza de competenta a unitatilor
administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de
investitii publice de interes zonal sau regional, destinate infiintarii, modernizarii si /sau
dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente serviciului. Forma de
gestiu8ne a serviciului este gestiunea delegata, atribuita direct Sc Hidro Praova SA , in
calitate de Operator regional, al carui capital social este detinut integral de unitatile
administrativ teritoriale membre ale ADI. Majorarea de capital propusa
In anul 2006 prin Hotararea Consiliului Local nr. 33/ 30.09.2006, s-a aprobat asocierea
Comunei Izvoarele cu SC Hidro Prahova SA si participarea Comunei Izvoarele la
capitalul social al acestei societati comerciale pe actiuni, societate infiintata in anul 2004
de catre UAT-urile - Slanic, Urlati, Valenii de Munte, Mizil, ,Plopeni,Brazi,
Busteni,Baicoi, Boldesti-Scaieni, Azuga, Sinaia, si Campina .

Prin adresa societății HIDRO PRAHOVA SA nr.2009/24.03.2022 ni se comunică
Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Extraordinare a SC HIDRO PRAHOVA SA privind
aprobarea declansării procedurii de majorare de capital . Majorarea este oportuna, ca
urmare a faptului ca activitatile prstate de Hidro Prahova SA, atat catre UAT, cat si catre
terti, trebuie sa asigure permanent, odata cu imbunatatirea continua a gradului de satisfactie
a cetateanului, mentinerea standardului calitatii la nivelul angajamentelor asumate, in
conformitate cu certificatul de calitate detinut.
Potrivit acestei adrese , SC Hidro Prahova SA, propune ca aportul in numerar la
capitalului social al UAT Izvoarele, sa fie de 1862,00 lei, justificarea fiind asigurarea
continuitatii si productivitatii muncii, diminuarea cheltuielilor de consum, mentinerea
conpetitivitatii pe piata de de profil, realizarea investitii si dotari, cresterea gradului de
contorizare si modernizarea acestuia , etc..
Proiectul de hotarare supus aprobarii este sustinut legal de urmatoarele prevederi
legale,
- art. 210 alin. (1), art. 212 alin. (1), art. 216 și art. 220 din Legea societăților nr.
31/1990, rep., cu modificările și completările ulterioare,
- Lg. 273 /2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile
ulterioareș
- art. 129 alin.1), alin.2) lit.d) si e), alin.3 lit.d), alin.7 lit.n) alin.9 lit.c) si art. 196
alin 1) lit. a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta De Urgenta a Guvernului nr.
57 din 2019, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMAR,
GRIGORE IOAN - PAUL

