ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
ORAȘUL SLĂNIC
CONSILIUL LOCAL

Avizat pentru legalitate
Secretar
Data _______2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 159 CL din 08.06.2022
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. _____CL din ________2022 , Raportul de specialitate , nr._____ CL
din _________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.
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,
LAURENȚIU CORNEL MARE
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR general al oraşului Slănic,
ISABELA CERASELLA COJOCARU

Slănic, ____ iunie 2022
Nr. ___
Vot deschis. Hotărârea a fost adoptată cu __ voturi „pentru”,__ „împotrivă” şi __ „abţinere”.
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: __, cvorum necesar:___
INIŢIATOR
PRIMAR
DANELUȘ COSTEA

ROMÂNIA
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Nr. _____CL din __________2022

REFERAT DE APROBARE
privind participarea UAT Oraș Slănic la majorarea capitalului social
al societății HIDRO PRAHOVA S.A.
Având în vedere, Adresa nr. 3410 din 31.05.2022, transmisă prin email ,
înregistrată la instituţia noastră sub nr.5986 din 03.06.2022, prin care comunică Hotărârea
nr. 12 a Adunării Generale Extraordinare a SC HIDRO PRAHOVA SA privind aprobarea
declansării procedurii de majorare de capital ;
Potrivit Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății Hidro Prahova s-a
aprobat propunerea majorării capitalului social cu 12.000.000 lei . Noile acțiuni astfel
emise sunt oferite spre subscriere, în virtutea dreptului de preemțiune acționarilor existenți
la data de 30.05.2022
Principalele motive pentru majorarea capitalului social invocate sunt:
- crearea de noi surse de apă, prin modernizarea captărilor, extinderea rețelelor,
întreținerea corespunzătoare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare
- reglarea balanței privind prefinanțările acordate societății SC Hidro Prahova SA
din fondurile europene
- investiții în stații de tratare/pompare apă potabilă, extinderea de rețea
- investiții privind eficientizarea energetică a utilațelor și a componentelor
sistemului de alimentare cu apă și de canalizare
In prezent aportul în numerar al UAT Slănic la capitalul social al SC Hidro Prahova SA
este de 40500 lei divizat în 4050 de părți sociale acțiuni emise de societatea SC Hidro
Prahova SA, reprezentând 0,26% din capitalul social.
Contribuția UAT Oraș Slănic la majorarea capitalului social al societății HIDRO
PRAHOVA SA este de 30550 lei, iar subscrierea de către UAT Oraș Slănic, în calitate de
acționar al societății HIDRO PRAHOVA S.A., presupune un număr de 3055 de acțiuni,
nou emise de societatea HIDRO PRAHOVA SA
În conformitate cu prevederile Legii nr.241/2006, republicată , cu
modificările şi completările ulterioare, legea serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare consider necesar, 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.
Ca urmare, supun spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.
PRIMAR
Jr.Daneluș Costea

