
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind propunerea de participare a Municipiului Campina la majorarea

capitaIului social al Societatii Hidro Prahova S.A.

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.l6.085/15 aprilie 2022 al d-lui
Moldoveanu Ioan-Alin - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
participarea Municipiului Campina la majorarea capitaIului social al Societatii Hidro
Prahova S.A.;

Tinand seama de:
- raportul nr.l6.591/19 aprilie 2022, intocmit de Directia economica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.l6.872/20 aprilie 2022, intocmit de Directiajuridica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia administra^ie publica locala, juridic, rela^ii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, $.a.m.d.;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat la
nr.l7.055/21 aprilie2022;

- Convocatorul pentru data de 27.04.2022 a A.G.E.A. S.C. Hidro Prahova
S.A., emis de Consiliul de Administratie al S.C. Hidro Prahova S.A., inregistrat la
Primaria Municipiului Campina sub nr. 13316/30.03.2022;

- adresa S.C. Hidro Prahova S.A. prin care comunica Hotararea nr.5 a
Adunarii Generale Extraordinare a S.C. Hidro Prahova SA privind aprobarea
declansarii procedurii de majorare de capital, inregistrata la sediul Primariei
Municipiului Campina sub nr. 12.584/25.03.2022;

in conformitate cu prevederile:
- art.6, alin.(3) si art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele

de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

-art.210, alin.(l), art.212 alin.(l), art.216 si art.220 din Legea societatilor
nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

-art.49, alin.(7) din Legea 273/2006 privind fman^ele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- art.l29, alin.(3), lit "d" raportat la alin.(2), lit "a" din O.U.G. nr.57/3 iulie
2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul prevederilor art.l96 alin. (1) lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l)
din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;



Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se aproba, in principiu, exercitarea dreptului de preemptiune si
subscrierea de catre Municipiul Campina, in calitate de actionar al Societatii Hidro
Prahova S.A., a unui numar de 105.612 de actiuni, nou emise de Societatea Hidro
Prahova SA., in vederea majorarii capitalului social, cu valoare nominala de 10 lei
fiecare actiune, la pretul de 10 lei pe actiune, in termenii si conditiile stabilite prin
Hotararea nr.5 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Hidro
Prahova SA. din data de 21.03.2022.

Art.2. Se aproba, in principiu, contributia Municipiului Campina la majorarea
capitalului social al Societatii Hidro Prahova S.A. si efectuarea varsamantului
actiunilor subscrise in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social, prin plata
sumei de 1.056.120 lei pentru Societatea Hidro Prahova S.A., cu titlu de pret al
actiunilor subscrise pentru marirea capitalului social.

Art.3.Actiunile subscrise si platite vor deveni proprietate in regim de domeniu
public al Municipiului Campina.

Art.4. Efectuarea varsamantului actiunilor subscrise in cadrul operatiunii de
majorare a capitalului social, prin plata sumei de 1.056.120 lei pentru Societatea
Hidro Prahova S.A., cu titlu de pret al actiunilor subscrise pentru marirea capitalului
social se va putea realiza incepand cu trimestrul III al anului 2022 , dupa rectificarea
bugetului local sau daca vor fi incasate venituri suplimentare fata de prevederile
bugetare.

Art.5. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice;
- S.C. Hidro Prahova S.A.

Presedinte de sedin{a, ̂  Contrasemneaza,
Consilier, ^^^^% SecretafGeneral,

DumitracheLn$fr x -'X Mold6ve^nuElena

Campina, 28 aprilie 2022
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