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HOTĂRÂREA NR. 14/14.09.2022 
 

privind revizuirea și completarea prevederilor Statutului  
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”  

 
Având în vedere: 

• Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr. 246/2005; 

• Nota de control 960949/14.07.2022 a A.N.R.S.C.; 
• Prevederile art. 10 alin. (5¹) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
• Prevederile art. 35 alin. (3), (4), (6), (8), art. 36³ alin. (3) din Legea 241/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
• Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”; 
• Prevederile Legii 51/2006 și a Legii 241/2006, republicate, cu modificările și completările ulterioare; 
• Prevederile art. 21 din H.G. nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 si 4 din H.G. nr.855/2008 pentru aprobarea actului 

constituitiv cadru si a statului-cadru ale asociatiilor de dezvoltarea intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati 
publice; 

• Prevederile art. 11 din Ordinul A.N.R.S.C. 230/2022; 
• Procesul Verbal nr. 6 al Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Apei 

– Prahova”, în ședința din data de 14.09.2022 în prezența și cu votul a 36 de membri prezenți ai Asociației. 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea următoarelor articole din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul 
pentru Managementul Apei – Prahova”: 

1.1. Art. 4 alin. (3) se modifică, după cum urmează: 
Art. 4 alin. (3) - “Modalitatea de gestiune a Serviciului va fi de gestiune delegata, care se va realiza, in baza unui contract de delegare a 
gestiunii (denumit in continuare contractul de delegare) atribuit direct, conform prevederilor art.31¹ din Legea nr. 51/2006, cu modificarile 
si completarile ulterioare, ale art. 21¹ din Legea nr.241/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, unui operator regional, astfel cum 
este acesta definit de art.2 lit. g¹ din Legea nr.51/2006, al carui capital social va fi detinut integral de unitati administrativ-teritoriale 
membre ale Asociatiei (denumit in continuare Operatorul).” 
va deveni 
Art. 4 alin. (3) - “Modalitatea de gestiune a Serviciului va fi de gestiune directa care se realizeaza prin intermediul societatilor 
reglementate de Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu capital  integral al unitatilor administrativ-
teritoriale respective, infiintate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrative-teritoriale respective“ prin care contractele de 
delegare se atribuie direct cu conditia  indeplinirii cumulative ale celor trei conditii prevazute de art.28 alin.(2¹) din Legea 51/2006.” 

1.2. Art. 20 alin. (6) se modifică, după cum urmează: 
Art. 20 alin. (6) - “In oricare dintre situatiile prevazute la alin. (3) -(5), daca o hotarare a adunarii generale a Asociatiei priveste in mod 
direct serviciului propriu sau bunurile care apartin unui anumit asociat, nici o hotarare nu poate fi luata fara votul favorabil al 
reprezentantului acestuia. Pentru adoptarea hotararilor in exercitarea atributiei prevazute in art. 16, alin.3, lit.a) din statut, este necesar 
votul favorabil al reprezentantului judetului.” 
va deveni 
Art. 20 alin. (6) - “In oricare dintre situatiile prevazute la alin. (3)-(5), daca o hotarare a adunarii generale a Asociatiei priveste in mod 
direct serviciului propriu sau bunurile care apartin unui anumit asociat, nici o hotarare nu poate fi luata fara votul favorabil al 
reprezentantului acestuia. In situatia in care autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale nu se pronunta asupra hotararilor 
privind acordarea mandatelor speciale in termen de 30 de zile de la primirea solicitarii, se prezuma ca unitatile administrativ-teritoriale au 
acceptat tacit delegarea atributiilor lor.” 

1.3. La Art. 12 alin. (5) se introduce lit. d), după cum urmează: 
Art. 12 alin. (5) lit. d) - ”Unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de 
utilitati publice care au delegat impreuna gestiunea de utilitati publice catre acelasi operator/operator regional se pot retrage din asociatie 
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inainte de data expirarii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor numai cu acordul majoritatii celorlalte unitati administrativ-teritoriale 
membre, exprimat prin hotarari ale autoritatilor deliberative, precum si cu acordul scris al entitatilor finantatoare, in situatia in care 
beneficiaza de proiecte de investitii cofinantate din fonduri europene, si numai dupa plata despagubirilor prevazute in contractele de 
delegare a gestiunii serviciilor sau, dupa caz, in statutul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati 
publice.” 

1.4. Art. 21 alin. (1) se modifică, după cum urmează: 
Art. 21 alin. (1) - “Hotararile generale ale asociatiei luate in exercitarea atributiilor prevazute la art.16 alin.(3), lit.a), c), d) si f) nu pot fi 
votate de reprezentantii asociatilor in adunarea generala a asociatiei decat in baza unui mandat scris, acordat expres, in prealabil, prin 
hotarare a autoritatii deliberative a asociatului al carui reprezentant este.” 
va deveni 
Art. 21 alin. (1) - “Hotararile generale ale asociatiei luate in exercitarea atributiilor prevazute la art.16 alin. (2) lit. i-j si art.16 alin.(3), lit. a), 
c), d) si f) nu pot fi votate de reprezentantii asociatilor in adunarea generala a asociatiei decat in baza unui mandat scris, acordat expres, 
in prealabil, prin hotarare a autoritatii deliberative a asociatului al carui reprezentant este.” 

1.5. Art. 16 alin. (3) lit. d) se modifică, după cum urmează: 
Art. 16 alin. (3) lit. d) - ”Aprobarea stabilirii, ajustarii si modificarii preturilor si tarifelor propuse de operator de la data la care asociatii 
hotarasc trecerea la un sistem de tarif unic.” 
va deveni 
Art. 16 alin. (3) lit. d) - ”La fundamentarea preturilor si tarifelor, operatorii pot sa solicite o cota corespunzatoare pierderilor justificate de 
starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare. Nivelul acestei cote se aproba de catre autoritatea deliberativa, a 
unitatii administrativ - teritoriale sau, dupa caz, de catre adunarea generala  a asociatiei de dezvoltare intercomunitara pe baza bilantului 
apei. In cazul sistemelor noi de alimantare cu apa, nivelul pierderilor de apa se stabileste de catre unitatile administrativ - teritoriale, sau, 
dupa caz, a asociatiei de dezvoltare intercomunitara pe baza datelor de proiect si normativelor tehnice in vigoare.” 

1.6. Art. 17 alin. (2) lit. b) pct. 3 se modifică, după cum urmează: 
Art. 17 alin. (2) lit. b) pct. 3 - „Listele de investitii prioritare si planurile de finantare a acestora vor fi discutate in sedintele adunarii 
generale a asociatiei si aprobate de autoritatile deliberative ale asociatilor beneficiari ai investitiilor (proprietarii bunurilor rezultate in urma 
investitiilor), precum si ale asociatilor deserviti de bunurile rezultate in urma investitiilor.” 
va deveni 
Art. 17 alin. (2) lit. b) pct. 3 - „Planurile de investitii propuse de operator se aproba de catre adunarea generala a Asociatiei in corelare cu 
strategia asociatiei de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare a Asociatiei.” 

1.7. Art. 17 alin. (2) lit. c) pct. 1 și 2 se modifică, după cum urmează: 
Art. 17 alin. (2) lit. c) pct. 1 – ”Fiecare autoritate deliberativa a asociatilor va aproba tarifele care vor fi aplicate de operator pentru 
furnizarea Serviciului aflat in competenta acesteia, conform politicii tarifare stabilite de Asociatie si dupa consultari prealabile in cadrul 
acesteia. Tarifele vor fi stabilite, ajustate si modificate conform legislatiei in vigoare.” 
Art. 17 alin. (2) lit. c) pct. 2 – ”De indata ce asociatii vor hotari trecerea la un sistem de tarif unic in cadrul contractului de delegare, 
Asociatia va avea atributia de a aproba stabilirea, ajustarea si modificarea acestui tarif unic, in numele si pe seama acestora.” 
va deveni 
Art. 17 alin. (2) lit. c) pct. 1 – ”Strategia de tarifare aferenta planului de afaceri, precum si strategia privind redeventa se aproba de catre 
adunarea generala a Asociatiei, in baza mandatului special primit de la unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei, cu 
respectarea avizului conform al A.N.R.S.C. Tarifele vor fi aprobate conform legislatiei in vigoare.” 
Art. 17 alin. (2) lit. c) pct. 2 – ”Formula de ajustare tarifara se aproba de catre Adunarea generala a Asociatiei, pe baza avizului 
A.N.R.S.C.” 
 
Art. 2.  Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor membrilor Asociației. 
 

 
Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
“Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova” 

 
Iulian DUMITRESCU 
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HOTĂRÂREA NR. 15/14.09.2022 
 

privind aderarea localității Șotrile la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
”Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova” 

 
 

Având în vedere: 
• Prevederile art. 13 și art. 16 alin. (2) lit. (j) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru 

Managementul Apei – Prahova“; 
• Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 246/2005; 
• Adresa nr. 4122/09.06.2022, înregistrată la A.D.I. ”Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova” cu nr. 

689/14.06.2022 și Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 08.06.2022 a comunei Șotrile; 
• Procesul Verbal nr. 6 al Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru 

Managementul Apei – Prahova”, în ședința din data de 14.09.2022 în prezența și cu votul a 36 de membri prezenți 
ai Asociației; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1. Se aprobă primirea comunei Șotrile ca membru al Asociației. 

 
Art. 2. Aparatul Tehnic al Asociației va înainta judecătoriei Ploiești documentele necesare în vederea modificării Statutului si 
Actului Constitutiv ale Asociației. 
 
 
Art. 3.  Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor membrilor Asociației și Operatorului S.C. Hidro Prahova S.A. 
 
 

 
Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
“Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova” 

 
Iulian DUMITRESCU 
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HOTĂRÂREA NR. 16/14.09.2022 
 

privind încheierea unui Act adițional, privind modificarea/actualizarea și revizuirea  
Statutului și Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  

”Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”   
  
 
Având în vedere: 
 

• Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii, aprobata cu modificari si completari 
prin Legea nr. 246/2005; 

• Prevederile Art. 32 alin. (1)  “Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiţionale semnate de reprezentanţii 
tuturor asociaţilor, special ȋmputerniciţi ȋn acest scop.”  din Statutul Asociatiei; 

• Prevederile Art. 13 alin. (1) din Statutul Asociației; 
• Procesul Verbal nr. 6 al Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru 

Managementul Apei – Prahova”, în ședința din data de 14.09.2022 în prezența și cu votul a 36 de membri prezenți 
ai Asociației. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1.  Se aproba încheirea unor Acte Adiționale la Statutul și la Actul Constitutiv ale Asociației, ca urmare a 
modificării/actualizării și revizuirii acestora. 
 
Art. 2. Se mandateaza sa desfasoare procedura de autentificare si comunicare la Judecatoria Ploiesti a 
modificarilor/actualizarilor si revizuirilor Statutului si Actului Constitutiv ale Asociatiei, domnul Bogdan Hodorog in calitate de 
director executiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Ape -i Prahova”, identificat 
cu C.I. seria PX nr. 672077 eliberat de SPCLEP Ploiesti, in data de 20.08.2019, cu domiciliul in Municipiul Ploiesti, 
Str.Sondelor nr.62 T, Etaj 4, Ap.57, Prahova, acesta fiind mandatat de asociati sa-i reprezinte in fata notarului public sau 
avocat, pentru autentificarea si obtinerea de data certa a Statutului Asociatiei si Actului Constitutiv, precum si sa semneze in 
mod valabil pentru membrii Asociatiei, in numele si pe seama lor orice act necesar ducerii la indeplinire a mandatului si sa 
garanteze autenticitatea semnaturii membrilor Asociatiei. 
 
 
 
 

Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
“Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova” 

 
Iulian DUMITRESCU 
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HOTĂRÂREA NR. 17/14.09.2022 
 

privind încheierea unui Act adițional la Contractul de Delegare al  
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova” 
 
 

Având în vedere: 
• Prevederile art. 13 alin. (2) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru 

Managementul Apei – Prahova“; 
• Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 246/2005; 
• Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 08.06.2022 a comunei Șotrile, privind delegarea gestiunii Serviciului public de 

alimentare cu apă al comunei si aprobarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă; 
• Procesul Verbal nr. 6 al Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru 

Managementul Apei – Prahova”, în ședința din data de 14.09.2022 în prezența și cu votul a 36 de membri prezenți 
ai Asociației. 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1. Se aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de Delegare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”, ca urmare a delegării serviciului a UAT Șotrile; 
 
Art. 2.  Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor membrilor Asociației și Operatorului S.C. Hidro Prahova S.A. 
 
 

 
Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
“Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova” 

 
Iulian DUMITRESCU 
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HOTĂRÂREA NR. 18/14.09.2022 
 

privind avizarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Hidro Prahova S.A. 
 

Având în vedere: 
• Prevederile art. 17 alin. (4) lit. (h) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul 

Apei – Prahova“; 
• Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr. 246/2005; 
• Adresa S.C. Hidro Prahova S.A. nr. 5360/29.08.2022; 
• Dispozițiile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările prin 

Legea 111/2016; 
• Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
• HG nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice; 
• Actul Constitutiv al S.C. Hidro Prahova S.A; 
• Procesul Verbal nr. 6 al Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Apei 

– Prahova”, în ședința din data de 14.09.2022 în prezența și cu votul a 36 de membri prezenți ai Asociației. 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1. Se avizează propunerea de modificare a art. 6 din Actul Constitutiv al S.C. Hidro Prahova S.A. după cum urmează: 

”ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL 
6.1. Capitalul social total subscris al societății este de 27.269.710 lei acțiuni divizat în 2.726.971, cu o valoare nominală de 10 

lei fiecare. 
6.2. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari. 
6.3. Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar, subscrise și vărsate după cum urmează:  
a) Consiliul Județean Prahova – 23.156.660 lei, reprezentând 2.315.666 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, 

reprezentând 83,882707 %; 
b) Consiliul Local Câmpina – 2.446.120 lei, reprezentând 244.612 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, 

reprezentând 8,860827 %; 
c) Consiliul Local Băicoi –107.760 lei, reprezentând 10.776 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 

0,685938 %; 
d) Consiliul Local Breaza – 685.500 lei, reprezentând 68.550 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 

2,483156 %; 
e) Consiliul Local Bușteni – 33.000 lei, reprezentând 3.300 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 

0,210317 %; 
f) Consiliul Local Comarnic – 48.150 lei, reprezentând 4.815 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 

0,174419 %; 
g) Consiliul Local Azuga – 38.690 lei, reprezentând 3.869 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 

0,140151 %; 
h) Consiliul Local Mizil – 3.000 lei, reprezentând 300 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 0,018692 

%; 
i) Consiliul Local Plopeni – 122.000 lei, reprezentând 12.220 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 

0,442650 %; 
j) Consiliul Local Sinaia – 44.000 lei, reprezentând 440 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 

0,280338 %; 
k) Consiliul Local Slănic – 71.050 lei, reprezentând 7.105 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 

0,257372%; 
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l) Consiliul Local Urlați – 243.070 lei, reprezentând 24.307 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 
0,880530 %; 

m) Consiliul Local Vălenii de Munte – 247.360 lei, reprezentând 24.736 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, 
reprezentând 1,576849 %; 

n) Consiliul Local al comunei Apostolache – 1.000 lei, reprezentând 100 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, 
reprezentând 0,006231 %; 

o) Consiliul Local al comunei Boldești – 1.000 lei, reprezentând 100 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, 
reprezentând 0,006231 %; 

p) Consiliul Local al comunei Sălciile – 1.000 lei, reprezentând 100 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, 
reprezentând 0,006231 %; 

q) Consiliul Local al comunei Baba Ana – 4.310 lei, reprezentând 431 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, 
reprezentând 0,015620 %; 

r) Consiliul Local al comunei Albești Paleologu – 4.310 lei, reprezentând 431 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, 
reprezentând 0,015620 %; 

s) Consiliul Local al comunei Podenii Noi – 1.000 lei, reprezentând 100 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, 
reprezentând 0,006231 %; 

t) Consiliul Local al comunei Drăgănești – 1.000 lei, reprezentând 100 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, 
reprezentând 0,006231 %; 

u) Consiliul Local al comunei Șirna – 1.000 lei, reprezentând 100 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, 
reprezentând 0,006231 %; 

v) Consiliul Local al comunei Poienarii Burchii – 1.000 lei, reprezentând 100 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, 
reprezentând 0,006231 %; 

w) Consiliul Local al comunei Bălțești – 100 lei, reprezentând 10 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, 
reprezentând 0,000623 %; 

x) Consiliul Local al comunei Dumbrăvești – 200 lei, reprezentând 20 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, 
reprezentând 0,001246 %; 

y) Consiliul Local al comunei Gornet – 100 lei, reprezentând 10 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 
0,000623 %; 

z) Consiliul Local al comunei Izvoarele – 4.310 lei, reprezentând 431 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, 
reprezentând 0,015620 %; 

aa) Consiliul Local al comunei Ștefești – 100 lei, reprezentând 10 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, 
reprezentând 0,000623 %; 

bb) Consiliul Local al comunei Lipănești – 1.000 lei, reprezentând 100 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, 
reprezentând 0,006231 %; 

cc) Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina – 1.720 lei, reprezentând 172 de acțiuni nominative, în valoare de 10 lei fiecare, 
reprezentând 0,006231 %. 

 
Art. 2. Se avizează propunerea de modificare a art. 13 din Actul Constitutiv al S.C. Hidro Prahova S.A. după cum urmează: 
 ”13. Ședințele adunărilor se vor desfășura la sediul social al societății sau în orice alt loc indicat în convocare” 
 va deveni 
 ”13. Ședințele adunărilor se vor desfășura la sediul social al societății sau în orice alt loc indicat în convocare. În cazul în care 
acționarii nu pot participa fizic, la sediul societății sau în orice alt loc indicat în convocator, ședințele se pot desfășura și cu participare 
online.” 
 
Art. 3.  Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor membrilor Asociației și Operatorului S.C. Hidro Prahova S.A. 
 

Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
“Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova” 

 
Iulian DUMITRESCU 

mailto:adiprahova@yahoo.com
http://www.adiapa-prahova.ro/
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