
 
 

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind participarea UAT Oraș Slănic  la majorarea capitalului social  

al societății HIDRO PRAHOVA S.A. 
 
 

 Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin 
(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul 
administrativ , cu modificările și completările ulterioare;      
           Având în vedere  Referatul de aprobare al primarului oraşului Slănic domnul 
Daneluș Costea, nr. 160 CL din 08.06.2022 ,   Raportul  de specialitate , nr.164 CL din 
15.06.2022 , cu privire la necesitatea şi  oportunitatea   participării UAT Oraș Slănic la 
majorarea capitalului social al SC Hidro Prahova,   
          Având în vedere  prevederile : 

- Art.8 , alin (3), lit.f), art.28, alin.(21), lit.c) din Legea serviciilor comunitare 
de utilități publice nr. 51/2006, republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 12 , alin.(1), lit.f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare nr. 241/2006 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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, 

Tinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului 
Slănic. 

În temeiul art. 129 alin.(2) lit.e), alin.(9), lit. c), art.139, alin (1) şi  ale art. 196 alin. 
(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul 
administrativ,cu modificările și completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

           Art. 1. - Se aprobă participarea UAT Oraș Slănic, în calitate de acționar, la 
majorarea capital social al societății Hidro Prahova SA cu suma de 30550 lei,  aport în 
numerar. 

Art. 2 – Se aprobă exercitarea dreptului de preempțiune și subscrierea de către 
UAT Oraș Slănic,  în calitate de acționar al societății HIDRO PRAHOVA S.A., a unui 
număr de 3055 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. 12 a Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor societății HIDRO PRAHOVA SA. din data de 30.05.2022. 
 

Art. 3 – Se aproba contribuția UAT Oraș Slănic la majorarea capitalului social al 
societății HIDRO PRAHOVA SA. și efectuarea vărsământului acțiunilor subscrise în 
cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, prin plata sumei de 30550 lei pentru 
societatea HIDRO PRAHOVA SA, cu titlu de preț al acțiunilor subscrise pentru mărirea 
capitalului social. 

Art. 4 – Acțiunile subscrise și plătite vor deveni proprietatea în regim de domeniu 
public a UAT Oraș Slănic. 
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            Art. 5. - Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija secretarului 
general al orașului Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic, prin 
aparatul de specialitate.   
 
 

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

EMIL  MEȘTERU 
                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                    SECRETAR general  al oraşului Slănic, 
                                                                                      ISABELA CERASELLA COJOCARU 
 

Slănic,   17 iunie 2022 
Nr.  48                            

 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  14 voturi  „pentru”,0„împotrivă” şi 0„abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 14, cvorum necesar:8 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


