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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

HOTĂRÂRE 
privind mandatarea domnului Novac Bogdan Cristian, primarul oraşului Breaza în 
Adunarea Generală a Acţionarilor ai SC Hidro Prahova SA, să aprobe modificarea 

Actului Constitutiv al SC Hidro Prahova SA 
Având în vedere referatul de aprobare nr.9600/11.05.2021 formulat de Primarul 

oraşului Breaza; 
Ţinând seama de: 

- raportul de specialitate nr.11003/21.05.2021 întocmit de consilier juridic din
cadrul Primariei oraşului Breaza; 

- avizul Comisiei pentru prognoza ... buget fmante, administrarea domeniului
public şi privat comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; 

- avizul nr.11030/21.05.2021 al secretarului general al orasului Breaza;
- Hotărârea nr. 3/21.04.2021 a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare

Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" privind avizarea 
propunerilor de modificare ale Actului Constitutiv al SC Hidro Prahova SA 

În conformitate cu prevederile 129 alin. (7) lit n raportat la alin. (2) lit d, art. 132 din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art.139 alin.(1), coroborat cu art.196, alin.(1) lit. a din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre 

Art.1. Se mandatează domnul Novac Bogdan Cristian, primarul oraşului Breaza, 
judeţul;Prahova, născut la data de 19.11.1983, în Bucureşti, sector 1, domiciliat în Oraşul 
Breaza, str. Moldovei, nr.I, posesor al CI seria PX nr. 674685, eliberat de SPCLEP Breaza la 
data de 28.08.2019, să aprobe în Adunarea Generală a Acţionarilor SC Hidro Prahova SA 
modificările Actului Constitutiv al operatorului regional. 

Art.2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al SC Hidro Prahova SA, conform 
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Persoana nominalizată la art. I, domnul Novac Bogdan Cristian, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri în baza mandatului acordat. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică 
Locală: Instuţiei Prefectului Prahova, primarului oraşului Breaza, SC Hidro Prahova SA şi 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei 
Prahova". 

Preşedinte de şed1 
Consilier local, 

Bercăroiu Gheorg 

Breaza, 
Nr.55 

..________. __ �.., 
Contrasemnează, 
Secretar general aş, 

Goran Mar· ăt lina 



Art. 16 se n1 od ifică. astf'el; . ' ' 
. 

'iAdministrarea societăţîi.Organizareâ consiliului de admînistraţie 
16.1 t l )Soc;etatea este administrată de un consiliu de administraţie format din 5 
membri, per')oane fizice, cu experienţă _în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau
regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus. Cd puţin doi dintre membrii 
oonsiliului·de.administtaţitltiăbtii�:.SÎ a�bă studii e.COnQm.ice Sijujw:jai9e şj ţx:pedenţă_ 
111 domeniul ec.onomic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani. 
Nu poate fi selectat mai mult de un membru din r�dul funcţionarilor publici sau al 
altor categorii de personal din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunîtară 
''Parteneriatul pentru managementul apei - Prahova'' ori din cadrul altor autorităţi sau 
instituţii publice. 
(2) membtii consiliului de admini�traţi� sunt ad.ministratori nee�ecutivi şi
independenţi, în sensul art. 13 8 (2) din legea nr. 3 l /1990, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
(3) Asociaţia de Dezvoltare Intercornunitată HPartenetiatul pentm managementul apei
- Pr<1hova" propune candidaţi pentru · funcţiile de membri ai consiliului de
3dministraţie, in baza unei selecţii preal.abile e[ectuute de un expert iţ1dependent,
pcrso�ă fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui
servicii sunt contractate de Asociaţie în condiţiile legii.
(4) criteriile de selecţie sunt stabilite de expertul independent, cu luarea în
considerare a. specificului şi.complexităţii activităţii S.C.HIDRO PRAHOVA $.A.
(5) lista membrilor con�Hiului de administraţie; este publicată, prîn grija consiliului
de administraţiţ, pe pagina de- intetnet a întreprinderii publice, pe Îl1tre"ga durată a
mandatuluî acestora.
( 6) în te1111en de 90 zile de la data numirii sale, consiliµl de administraţie elaborează

· şi' prezintă âdurtffi11 ii,nerale a acţfon�lor, sp.r� aprqbare, planti.t 4� ădtiunistrarţ,
care include $trategia 9e administrâre pe durata mandatului pentru atingerea
obiectivelor şi criteriilor de petformanţă stabilite în conţractele de mandat.
t 7) dacă este cazul, Adunarea Generală a Acţionarilor poate decide completarea sau
revizuirea planului de. administrare� dacă acesta nu prevede măsuriJe pentru realizarea
obiectivelor cuprinse în c.onttactul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate
care să asigure evaluarea indicatorilor de perfonnanţă stabi Hţî în contract.
l 8) dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de Adunarea Generală a
.\ctionariîor. administratorii în functie vor convoca de îndată Adunarea Genernlă a' . . 

.:\tH)nariior. pentru numirea. cu respectarea dispoziţiilor prezentului act constitutiv, a
Lillur noi a(itninistratorî. l\tandatul administratorilor în funqie încetează de drl.!pt la
data numirit noilor.administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptăţiţi la
daune - interese.
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