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RAPORT ANUAL  

privind activitatea  S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. pe anul 2021 

 

 Intocmit în conformitate cu cerințele art. 58 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 

111/2016. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Prahova, în calitate de autoritate publică 

tutelară a S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. are obligaţia întocmirii unui raport privind activitatea 

societăţii pe anul 2021. 

  

  A) POLITICA DE ACŢIONARIAT A AUTORITĂŢII PUBLICE TUTELARE 

 Compania de Apă S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. este operator regional cu capital integral 

public al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Apă Canalizare - Județul Prahova, are ca obiect de activitate servicii de baza։captarea, 

tratarea şi distribuţia apei (cod CAEN 3600) şi colectarea şi epurarea apelor uzate menajere şi 

pluviale (cod CAEN 3700), precum şi servicii conexe: avizarea racordarii la retele aflate in 

exploatare; proiectarii si executarea de lucrari in domeniul alimentarii cu apa, canalizare si 

epurare ape uzate; pregatirea si supervizarea tehnica a lucrarilor din domeniul apei si canalizarii 

- epurarii; verificarea si repararea apometrelor; vidanjare.  

 S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. a fost constituită ca operator regional O.R. în baza 

Hotărârii Consiliului Judeţean nr.13/2004, fiind înfiinţată în baza legii nr.31/1990 privind 

societăţile comerciale ca Societate Comercială pe Acţiuni cu capital integral de stat. 

A fost infiinţată de către autorităţile locale pentru a exploata şi administra sistemele de 

alimentare cu apă şi canalizare la nivel local, în acord cu strategia naţională de creare a unor 

furnizori de servicii integrate, eficienţi şi viabil financiar, în conformitate cu politicile şi practicile 

Uniunii Europene. 

 In prezent, societatea HIDRO PRAHOVA S.A. operează în 64 de localităţi din judetul 

Prahova, din care: un municipiu, 11 oraşe şi 52 comune si o unitate administrativ-teritoriala din 

judetul Arges (U.A.T. Dambovicioara – incepand cu anul 2019).  
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Avand in vedere aria teritoriala extinsa in care actioneaza, activitatea de exploatare a 

societatii HIDRO PRAHOVA S.A. se realizeaza prin intermediul a 11 sucursale (entitati fara 

personalitate juridica), cu sedii in orasele Busteni, Sinaia, Comarnic, Breaza, Campina, Baicoi, 

Plopeni, Valenii de Munte, Mizil, Urlati si in comuna Blejoi). 

 Din punct de vedere institutional, regionalizarea s-a realizat prin reorganizarea serviciilor 

publice existente detinute de Autoritatile Locale si are la baza trei elemente institutionale cheie: 

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (A.D.I.); 

- Operatorul Regional (O.R.); 

- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor. 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara, in conformitate cu prevederile legii 215/2001, 

este o structura de cooperare cu personalitate juridica infiintata de U.A.T.-uri (unitati 

administrativ teritoriale) pentru realizarea in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes 

zonal, sau pentru furnizarea in comun a unor servicii publice. A.D.I. este singurul partener al 

O.R. ca organ unic de decizie si coordonare. A.D.I. exercita, in numele si pe seama U.A.T.-urilor 

asociate, anumite competente si prerogative ale acestora, drepturi si obligatii, pe baza unui 

mandat acordat de catre membrii A.D.I. prin statutul acestora. 

In oraşe sunt organizate sucursale în baza Contractului de Delegare de Gestiune prin 

Concesionare nr. 116/2009. 

Operatorul Regional este o societate comercială deţinută de către U.A.T.-urile asociate în 

A.D.I. si care au delegat catre O.R. gestiunea serviciilor de apă şi canalizare in baza 

Contractului de Delegare pentru intreaga arie de operare care corespunde competentelor 

teritoriale ale tuturor U.A.T.-urilor membre în A.D.I.  

Contractul de Delegare stabileste drepturile si obligatiile fiecarei parti cu privire la 

performanta serviciilor si dezvoltarea programelor de investitii. O.R. este desemnat sa 

gestioneze, sa opereze, sa intretina, sa imbunatateasca si sa extinda toate bunurile publice 

mentionate in contract. Bunurile publice raman in proprietate publica si vor fi recuperate de 

catre proprietari (U.A.T.-uri) la finalizarea contractului. 

Politica de tarife este stabilita si aprobata de catre A.D.I. in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare, astfel incat sa asigure recuperarea totala a costurilor. 

Acţionarii societăţii sunt։ 
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 Consiliul Judeţean Prahova, cod fiscal 2842889 - 13.156.660 lei reprezentând 1315666 

de acţiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 83,875175%; 

 Consiliul Local Câmpina, cod fiscal 2843272 – 1.390.000 lei, reprezentând 139.000 de 

acţiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 8,8614051%; 

 Consiliul Local Băicoi, cod fiscal 2845710 – 107.760 lei, reprezentând 110.776 de acţiuni 

nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,686982022%; 

 Consiliul Local Breaza, cod fiscal 2845486 – 389.750 lei, reprezentând 38975 de acţiuni 

nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 2,484699732%; 

 Consiliul Local Buşteni, cod fiscal 2845729 – 33.000 lei reprezentând 3.300 de acţiuni 

nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,210378682%; 

 Consiliul Local Comarnic, cod fiscal 2845761 – 27.500 lei reprezentând 2.750 de acţiuni 

nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,175315568%; 

 Consiliul Local Azuga, cod fiscal 2843860 – 22.000 lei, reprezentând 2.200 de acţiuni 

nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,140252454%; 

 Consiliul Local Mizil, cod fiscal 15562570 – 3.000 lei reprezentând 300 de acţiuni 

nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,019125335% 

 Consiliul Local Plopeni, cod fiscal 220132 – 69.500 lei, reprezentând 6.950 de acţiuni 

nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,443070254%; 

 Consiliul Local Sinaia, cod fiscal 2843604 – 44.000 lei, reprezentând 4.400 de acţiuni 

nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,280504909%; 

 Consiliul Local Slănic, cod fiscal 2843604 – 40.500 lei, reprezentând 4.050 de acţiuni 

nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,258192018%; 

 Consiliul Local Urlaţi, cod fiscal 2844189 – 138.120 lei, reprezentând 13.812 de acţiuni 

nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,880530409%; 

 Consiliul Local Vălenii de Munte, cod fiscal 2842870 – 247.360 lei reprezentând 24.736 

de acţiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 1,576947597%; 

 Consiliul Local al comunei Apostolache, cod fiscal 2845451 – 1.000 lei           

reprezentând 100 de acţiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 

0,006375112%; 
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 Consiliul Local al comunei Boldeşti - Grădiştea, cod fiscal 2843760 – 1.000 lei           

reprezentând 100 de acţiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 

0,006375112%; 

 Consiliul Local al comunei Sălciile, cod fiscal 2843914 – 1.000 lei reprezentând 100 de 

actiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,006375112%; 

 Consiliul Local al comunei Baba Ana, cod fiscal 2843345 – 2.450 lei reprezentând 245 

de actiuni nominative a cate 10 lei fiecare, reprezentând 0,001561902%; 

 Consiliul Local al comunei Albeşti - Paleologu, cod fiscal 28455664 – 2.450 lei           

reprezentând 245 de acţiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 

0,001561902%; 

 Consiliul Local al comunei Podenii Noi, cod fiscal 2844090 – 1.000 lei           

reprezentând 100 de acţiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 

0,006375112%; 

 Consiliul Local al comunei Drăgăneşti, cod fiscal 2845257 – 1.000 lei reprezentând 100 

de acţiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,006375112%; 

 Consiliul Local al comunei Şirna, cod fiscal 2845443 – 1.000 lei reprezentând 100 de 

acţiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,006375112%; 

 Consiliul Local al comunei Poienarii Burchii, cod fiscal 2843647 – 1.000 lei           

reprezentând 100 de acţiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 

0,006375112%;            

 Consiliul Local al comunei Bălţeşti, cod fiscal 2844294 – 100 lei reprezentând 10 de 

acţiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,000637511%; 

 Consiliul Local al comunei Dumbrăveşti, cod fiscal 2845621 – 200 lei,          

reprezentând 20 de acţiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 

0,001275022%; 

 Consiliul Local al comunei Gornet, cod fiscal 2845320  - 100 lei  reprezentând 10 de 

acţiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,000637511%; 

 Consiliul Local al comunei Izvoare, cod fiscal 2843256 – 2.450 lei  reprezentând 245 de 

acţiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,001561902%; 
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 Consiliul Local al comunei Ştefeşti, cod fiscal 2843590 – 100 lei, reprezentând 10 de 

acţiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,000637511%; 

 Consiliul Local al comunei Lipăneşti, cod fiscal 2845060 – 1.000 lei reprezentând 100 de 

acţiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 0,006375112%; 

 Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina, cod fiscal 2845737 - 1.000 lei      

reprezentând 100 de acţiuni nominative a câte 10 lei fiecare, reprezentând 

0,006375112%. 

 

In anul 2021, societatea a fost administrată de către un Consiliu de Administraţie compus 

din 7 administratori, numiti astfel: 

Prin hotararea A.G.A. nr. 5/27.04.2017 pe o perioadă de 4 ani si a avut urmatoarea 

componenta:   

► Gavril Mihai – preşedinte; 

      ► Carstea Adrian – membru;  

      ► Ispas Anca – membru; 

      ► Grunfeld Dorina Marica – membru; 

      ► Tomiţă Constantin – membru; 

 ► Barbu Mihaela Elvira –membru; 

 ► Semcu Adrian Emanuil – membru, Director General al societăţii. 

Prin hotararea A.G.A. nr.02/05.05.2021 au fost revocati urmatorii membri ai Consiliului de 

Administratie: 

► Gavril Mihai – preşedinte; 

      ► Carstea Adrian – membru;  

      ► Ispas Anca – membru; 

      ► Grunfeld Dorina Marica – membru; 

      ► Tomiţă Constantin – membru; 

 ► Barbu Mihaela Elvira –membru; 

 ► Semcu Adrian Emanuil – membru. 

Prin hotararea A.G.A. nr.02/05.05.2021, Consiliul de Administratie a fost compus din 5 

membri. Acestia au fost numiti administratori provizorii, pe o perioada de 4 luni, respectiv: 
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► Constantin Stefan – membru; 

► Vasile Ion – membru; 

► Goronescu Radu Stefan – membru; 

► Chesca Mariana Cristina – membru. 

Prin hotararea A.G.A. nr.08/29.10.2021, a fost numit administrator provizoriu al Consiliului 

de Administratie, domnul Ionita Florin Vasile. 

Prin hotararea A.G.A. nr.08/29.10.2021, a fost revocat din Consiliul de Administratie, 

domnul Vasile Ion. 

Prin hotararea A.G.A. nr.04/08.06.2021, a fost numita administrator provizoriu al Consiliului 

de Administratie, doamna Moise Mgdalena. 

  B) MODIFICĂRI STRATEGICE ÎN FUNCŢIONAREA S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.: 

FUZIUNI, DIVIZĂRI, TRANSFORMĂRI, MODIFICĂRI ALE STRUCTURII DE CAPITAL Ş.A.; 

In cursul anului 2021, asupra structurii organizatorice a unităţii s-au aplicat următoarele 

modificări, cu incadrare in numarul total de personal: 

- suplimentarea cu 2 posturi a sucursalei Mizil, preluare punct de lucru Colceag, prin 

relocare posturi vacante din celelalte sucursale; 

- modificare structura de personal pentru sucursala Baicoi, Campina, Blejoi; 

- reorganizarea Departamentului Management Calitate, prin relocarea posturilor de 

laborant/chimist/sef laborator din sucursale; 

- reorganizarea structurii de personal pentru sediul unitatii, pentru crearea de directii. 

Ca urmare a modificarilor mentionate: 

- au fost modificate organigramele si structurile de personal ale sucursalelor si sediului 

societatii; 

- au fost intocmite decizii si acte aditionale pentru salariatii redistribuiti. 

S-a verificat posibilitatea si oportunitatea modificarii organigramelor si structurilor de 

personal, ca urmare a referatelor primite din partea conducatorilor entitatilor organizatorice ale 

societatii si prezentarea concluziilor directorului general. 

 

C) EVOLUŢIA PERFORMANŢEI FINANCIARE ŞI NEFINANCIARE A ÎNTREPRINDERII 

PUBLICE AFLATE ÎN SUBORDINE 
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Executia BVC 2021 

 EXECUTIA Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe ANUL 2021 

       Mii lei 

  

INDICATORI 

 

Nr. 

rd. 

 

BVC 

2021 

 

Realizat 

2021 

 

Abateri 

realizate/b

uget 12 

LUNI 

2021% 

0 1 2 3 4 5 6=5/4*100 

I.   VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22) 1 73,495 74,585 101,48% 

 1  Venituri totale din expoatare 

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din 

care 

2 73,270 74,506 101,69% 

 a) din productia vanduta ( Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), 

din care: 

3 69,375 70,200 101.19 

  a1) din vanzarea produselor 4 0 0 0.00 

a2) din servicii prestate 

(apa+canal+diverse)(+uz+poi) 

5 69,375 70,200 101.19 

a3) din redevente si chirii 6 0 0 0.00 

a4) alte venituri 7 0 0 0.00 

b) din vanzarea marfurilor 8 0 0 0.00 

c) din subventii si transferuri de exploatare aferente 

cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 

9 0 274 0,00 

 c1 subventii, cf. prevederilor 

legale in  vigoare 

10 0 274 0.00 

c2 transferuri, cf. prevederilor 

legale in  vigoare 

11 0 0 0.00 

d) din productia de imobilizari 12 3,345 3,491 104.36 

e) venituri aferente costului productiei in curs de 

executie 

13 0 13 0.00 

f) Alte venituri din exploatare 

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care 

14 550 528 276.91 

 f1) din amenzi si penalitati 15 296 248 96.00 

f2) din vanzarea activelor si alte 16 0 0 0.00 
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operatii de capital (Rd. 

17+Rd.18), din care: 

 -active corporale 17 0 0 0.00 

 - active necorporale 18 0 0 0.00 

f3) din dubventii pentru investitii  19 254 234 92.13 

f4) din valorificarea certificatelor 

C02 

20 0 0 0.00 

f5) alte venituri  21 0 46 0.00 

2  Venituri financiare 

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care 

22 225 79 35.11 

 a) din imobilizari financiare 23 0 0 0.00 

b) din investitii financiare 24 0 0 0.00 

c) din diferente de curs 25 196 60 30.61 

d) din dobanzi  26 10 12 120.00 

e) alte venituri financiare 27 19 7 36.84 

II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130) 28 71,172 72,431 101.77% 

  

1 

Cheltuieli de exploatare (Rd.30 + Rd.78 + Rd.85 + 

Rd.113), din care: 

29 

 

71,095 

 

71,947 

 

101,20 

 A. Cheltuieli cu bunuri si servicii(Rd.31 + Rd.39 + Rd.45), 

din care:  

30 29,164 30,843 104.52 

A1 Cheltuieli privind stocurile 

(Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care 

31 22,943 24,105 105.70 

a) cheltuieli cu materiile prime 32 821 706 85.99 

b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 33 2,377 2,688 113.13 

 b1) cheltuieli cu piesele de schimb 34 130 141 108.46 

b2) cheltuieli cu combustibili 35 683 666 97.51 

c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor 

de inventar 

36 374 260 69.52 

d) cheltuieli privind energia si apa  37 19,371 20,451 105.58 

e) cheltuieli privind marfurile 38 0 0 0.00 

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti 

(Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: 

39 1,836 1,021 55.61 

a) Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 40 1,309 528 40.34 

b) Cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43), din care: 41 379 360 94.99 

 b1) -catre operatorii cu capital 

integral/majoritar de stat 

42 36 177 491.67 
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b2) - catre operatorii cu capital privat 43 343 183 53.35 

c) prime de asigurare  44 148 133 89.86 

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 

(Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.6

6+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: 

45 4,385 5.356 122.14 

a) cheltuieli cu colaboratorii 46 0 0 0.00 

b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din 

care: 

47 295 156 52.88 

 b1) cheltuieli privind consultanta 

juridica 

48 295 156 52.88 

c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 

(Rd.50+Rd.52), din care:  

49 94 100 106.38 

 c1) cheltuieli de protocol, reclama 

si publicitate (Rd.50+Rd.52), 

din care:  

50 10 15 150.00 

 - tichete cadou potrivit Legii 

nr.193/2006, cu modificarile 

ulterioare 

51 0 0 0.00 

c2) cheltuieli de reclama si 

publicitate, din care: 

52 84 85 101.19 

 - tichete cadou pt. cheltuieli de 

reclama si publicitate, potrivit 

Legii nr.193/2006, cu 

modificarile ulterioare. 

53 0 0 0.00 

-tichete cadou pt. campanii de 

marketing, studiul pietei, 

promovarea pe piete existente 

sau noi, potrivit Legii 

nr.193/2006, cu modificarile 

ulterioare 

54 0 0 0.00 

- cheltuieli de promovare a 

produselor 

55 0 0 0.00 

d) Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit OUG 

nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: 

56 20 0 0.00 

 d1) ch. de sponsorizare in 

domeniul medical si sanatate 

57 0 0 0.00 
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d2) ch. de sponsorizare in 

domeniile educatie, 

invatamant, social si sport din 

care: 

58 0 0 0.00 

d3) - pentru cluburile sportive 59 0 0 0.00 

d4) ch. de sponsorizare pentru 

alte actiuni si activitati 

60 20 0 0.00 

e) ch.cu 

transportul de 

bunuri si 

persoane  

 61 15 21 140.00 

f) ch.de deplasare, detasare, transfer, din care: 62 23 14 60.87 

 - ch.cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care: 63 10 14 140.00 

- interna  64 10 14 140.00 

- externa 65 0 0 0.00 

g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 66 433 469 108.31 

h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 67 222 158 71.62 

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din 

care: 

68 635 331 52.13 

 i1) ch. de asigurare si paza 69 110 88 80.00 

i2) ch. privind intretinerea si 

functionarea tehnicii de calcul 

70 485 212 43.71 

i3) ch.cu pregatirea profesionala 71 32 31 96.88 

i4) ch.cu reevaluarea 

imobilizarilor corporale si 

necorporale, din care: 

72 0 0 0.00 

 - aferente bunurilor de natura 

domeniului public  

73 0 0 0.00 

i5) ch.cu prestatiile efectuate de 

filiale 

74 0 0 0.00 

i6) ch.privind recrutarea si 

plasarea personalului de 

conducere cf.Ordonantei de 

urgenta a Guvernului 

nr.109/2011 

75 8  0.00 

i7) ch.cu anunturile privind 76 0 0 0.00 
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licitatiile si alte anunturi  

j) ch. cu serviciile executate de terti (ct.6281) 77 2,648 4,107 155.10 

B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 

(Rd.79 + Rd.80 + Rd.81 + Rd.82+ Rd.83+ Rd.84), din 

care: 

 

78 

 

3,555 

 

3,325 

 

93.53% 

a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a 

resurselor minerale 

79 0 0 0.00 

b) ch.cu redeventa pentru concesionarea bunurilor 

publice si resursele minerale + SAMTID 

80 2,306 2,309 100.13 

c) ch.cu taxa de licenta 81 0 0 0.00 

d) ch.cu taxa de autorizare 82 0 0 0.00 

e) ch.cu taxa de mediu (ct.6282) 83 837 598 71.45 

f) Cheltuieli cu alte taxe si impozite (ct.6351, 

ct.6353, ct.6354, ct.6355, ct.6356) 

84 412 418 101.46 

 

C. 

Cheltuieli cu personalul (Rd.86 + Rd.99 + Rd.103 

+ Rd.112), din care: 

85  

35,835 

 

35,286 

 

98.47% 

CO  Cheltuieli de natura salariala (Rd.87 + Rd.91)  86 

 

34,073 

 

33,799 

 

99.19 

 

C1  Ch. cu salariile (Rd.88 + Rd.89 + Rd.90), din 

care: 

87 30,114 29,626 98.38% 

 a) salarii de baza  

88 

 

23,475 

 

20,334 

 

86.62% 

 b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente 

salariului de baza (conform CCM) 

89 5,918 8,577 144.93 

 c) alte bonificatii (conform CCM - SS) 90 721 715 99.17 

C2  Bonusuri (Rd.92 + Rd.95 + Rd.96 + Rd.97+ 

Rd.98), din care: 

91 3,959 4,173 105.38 

 a) ch.sociale prevazute la art.25 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, din care: 

92 1,211 512 42.28% 

 - contributia unitatii la fondul de pensii 

facultative (ct.6456) 

93 726 699 96.28 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale 

potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile  

ulterioare; 

94   0.00 

b) tichete de masa; 95 2,422 2,633 108.71 
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c) vouchere de vacanta; 96 0 0 0.00 

d) ch.privind participarea salariatilor la profitul 

obtinut in anul precedent  

97 0 0 0.00 

e) alte cheltuieli conform CCM. OMNIASIG 6457 98 326 329 0.00 

C3  Alte cheltuieli cu personalul, (Rd.100 + Rd.101+ 

Rd.102), din care: 

99 0 0 0.00 

 a) ch. cu platile compensatorii aferente 

disponibilizarilor de personal  

100 0 0 0.00 

b) ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor 

hotarari judecatoresti 

101 0 0 0.00 

c) cheltuieli de natura salariala aferente 

restructurii, privatizarii, administrator special,  alte 

comisii si comitete 

102 0 0 0.00 

C4  Cheltuieli aferente contractului de mandate si a 

altor organe de conducere si control, comisii si 

comitete (Rd.104 + Rd.107 + Rd.110 + Rd.111), 

din care:  

103 664 402 60.54 

 a) pentru directori/directorat 104 423 300 70.92 

 - componenta fixa  105 299 283 94.65% 

 - componenta variabila  

106 

 

124 

 

17 

 

13.71% 

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de 

supraveghere, din care: 

107 236 85 36.02 

 - componenta fixa 108 133 85 63.91 

 - componenta variabila  

109 

 

103 

 

0 

 

0.00 

c) pentru secretari CA + AGA salariati Hidro  110 5 17 340.00 

d) pentru alte comisii si comitete constituite 

potrivit legii 

111 0 0 0.00 

C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 

(contributia asiguratorie pentru munca 2,25% + 

contrib.la fd.handicapati) 

112 1,098 1,085 98.82 

D.Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118 

+ Rd.119+ Rd.120 + Rd.121), din care:  

113 2,541 2,854 112,32 

a) Cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.115 + 

Rd.116), din care:  

114 95 120 0.00 
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 - catre bugetul general consolidat 115 0  0.00 

- catre alti creditori 116 95 120 0.00 

b) cheltuieli privind activele imobilizate 117 0 0 0.00 

c) Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata 

personalului 

 

118 

 

0 

 

0 

 

0.00 

d) Alte cheltuieli 

654+65881+65883+6812+6813+6814 

119 487 495 101.64 

e) ch.cu amortizarea imobilizarilor corporale si 

necorporale 

120 1,959 2,239 114.29 

f) Ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si 

provizioane (Rd. 122-Rd.125), din care: 

121 0 0 0.00 

 f1)  cheltuieli privind ajustarile si 

provizioanele 

122 100 0 0.00 

f1.1) provizioane privind 

participarea la profit a 

salariatilor 

123 0  

0 

 

0.00 

f1.2) provizioane in legatura cu 

contractul de mandat 

124  

0 

 

0 

 

0.00 

f2) venituri din provizioane si 

ajustari pentru depreciere sau 

pierderi de valoare, din care: 

125 100 0 0.00 

f2.1) din anularea provizioanelor 

(Rd.127+Rd.128+Rd.129), din 

care:  

126 100 0 0.00 

 - din participarea salariatilor la 

profit  

127  

0 

 

0 

 

0.00 

- din deprecierea imobilizarilor 

corporale si a activelor 

circulante 

128  

0 

 

0 

 

0.00 

- venituri din alte provizioane 129 100 0 0.00 

2  Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), 

din care:  

130 77 484  628.57                            

 a) Cheltuieli privind dobanzile, din care: 131 60 60 100.00 

 a1) aferente creditelor pentru 

investitii   

132  0 0.00 

a2) aferente creditelor pentru  133 60 60 100.00 
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activitatea curenta 

b) Cheltuieli din diferente de curs valutar, din care: 134 17 424 2,494.1 

 b1) aferente creditelor pentru 

investitii 

135 17 424 2,494.1 

b2) aferente creditelor pentru  

activitatea curenta 

136  

0 

 

0 

 

0.00 

c) alte cheltuieli financiare 137   0;00 

 

III. 

  REZULTATUL BRUT  

(profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28) 

138 2,323 2,154 92.72 

   

 venituri neimpozabile 139  

0 

 

0 

 

0.00 

cheltuieli nedeductibile fiscal 140  

0 

 

0 

 

0.00 

IV.   IMPOZIT PE PROFIT CURENT 141 372 320 86.02 

V.   DATE DE FUNDAMENTARE    0.00 

 1  Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care: 142 73,270 75,506 101.69 

  a) - venituri din 

subventii si 

trasferuri 

 143  

0 

 

0 

 

0.00 

  b) alte venituri care nu se iau in calcul la 

determinarea productivitatii muncii cf.Legii 

anuale a bugetului de stat 

144  

0 

 

0 

 

0.00 

 2  cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din 

care: 

145 71,096 71,947 101.20 

  a) -alte chelt. Din exploatarecare nu se iau in 

calcul la determinarea rezultatului brut 

realizat in anul cf. Legii anuale a bugetului de 

stat 

146  

0 

 

0 

 

0.00 

 3  Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: 147 34,073 33,799 99.20 

 a) Reintregire cresteri 

salariale 2020 

 147a) 2,253 0 0.00 

 b) ….......... 147b)  

0 

 

0 

 

0.00 

 c) ….......... 147c)  

0 

 

0 

 

0.00 

4  Nr. de personal prognozat la finele anului 148 604 605 100.17 
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5  Nr. mediu de salariati 149 585 579 98.97 

 

6 

a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 

determinat pe baza cheltuielilor de natura salarial 

[Rd.147/Rd.149]/12*1000 

150 4,854 4,865 100.22 

 b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 

determinat pe baza cheltuielilor de natura 

salariala, cf.OG26/2013[Rd.147-Rd.92*-

Rd.97]/Rd.149/12*1000 

151 4,681 4,791 102.34 

 

 

c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 

determinat pe baza cheltuielilor de natura 

salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului  

de stat (ch. salarii Rd.87) 

152 4,290 4,264 99.40 

 

7 

a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total 

personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149) 

153 125,25 128,68 102.74 

 

 

b) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total 

personal mediu (mii lei/persoana) recalculata cf. 

Legii anuale a bugetului de stat [Rd.142-Rd.143-

Rd.144)/Rd.149] 

154 125,25 128,68 102.74 

 

 

 

 

c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total 

personal mediu (cantitate produse 

finite/persoana) W = QPF/Rd.149 

155 0 0 0.00 

c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in 

unitati fizice, din care: 

156 0 0 0.00 

  - cantitatea de produse 

finite (QPF) 

157 0 0 0.00 

- pret mediu (p) 158 0 0 0.00 

- valoare = QPFx p 159 0 0 0.00 

- pondere in venituri 

totale de exploatare = 

Rd.157/Rd.2 

160 0 0 0.00 

8  Plati restante  161 0 0 0.00 

9  Creante restante, din 

care: 

 162 0 0 0.00 

   - de la operatori cu 

capital integral/majoritar 

de stat 

163 0 0 0.00 
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- de la operatori cu 

capital privat + asociatii 

proprietari 

164 0 0 0.00 

- de la bugetul de stat 165 0 0 0.00 

- de la bugetul local  166 0 0 0.00 

- de la alte entitatic- 

persoane fizice 

167 0 0 0.00 

 10  Credite pentru 

finantarea activitatii 

curente (soldul ramas 

de rambursat) 

 168 0 0 0.00 

 11  Redistribuiri/distribuiri 

totale cf.OUG 

nr.29/2017 din: 

 169 0 0 0.00 

    -alte rezerve 170 0 0 0.00 

    -rezultatul raportat 171 0 0 0.00 

         

 

Fata de prevederile bugetare aprobate, veniturile totale au inregistrat un grad de 

realizare de 101,48%, in timp ce cheltuielile totale au crescut intr-o pondere mai mare decat 

veniturile, gradul de realizare fiind de 101,77%, cea mai mare depasire inregistrandu-se la 

pozitia "cheltuieli cu bunuri si servicii” (104,52%) si pozitia "cheltuieli energie si apa” (105,58%) . 

Profitul net a inregistrat o diminuare de 6% fata de nivelul programat. 

 

 

 Indicatorii economico-financiari  

Situatia principalilor indicatori economico-financiari stabiliti pe baza informatiilor 

prezentate in bilant si contul de profit si pierdere care masoara performanta societatii in anul 

2021 si care pot sta la baza viitoarelor decizii manageriale ale actionarilor se prezinta astfel: 

 

Denumire Indicatori 

 

Formula de calcul 

 

2020 

 

2021 

Variatia% 

2021/2020 

I. INDICATORI DE  

PROFITABILITATE 
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Marja profitului din exploatare Profit din Exploatare 

Venituri din Exploatare 

5.07 3.43 ▼32.34 

Rata profitului brut Rezultat brut 

Cifra de afaceri  

4.62 3.07 ▼33.54 

Rata rentabilitatii economice (ROA) Rezultat net 

Active totale 

0.4 0.3 ▼ 0.25 

Rata rentabilitatii financiare (ROE) Rezultat net 

Total capitaluri proprii 

6.98 5.07 ▼27.36 

Rata rentabilitatii comerciale (ROS) Rezultat net 

Cifra de afaceri 

3.65 2.61 ▼28.49 

II. INDICATORI DE LICHIDITATE     

Indicatorul lichiditatii curente Active curente 

Datorii curente 

2.62 1.78 ▼32.06 

Indicatorul lichiditatii indirecte  

(testul acid) 

Active curente-stocuri 

Datorii curente 

2.44 1.69 ▼30.73 

Viteza de rotatie a clientilor (zile) Sold mediu clienti x 360 

Cifra de afaceri 

52 84 ▲61.53 

Viteza de rotatie furnizori (zile) Sold mediu furnizori 

Achizitii de bunuri (fara 

servicii) x 360 

26 28 ▲7.69 

III. INDICATORI DE SOLVABILITATE     

IV. INDICATORI DE RISC/DATORII/ 

INDATORARE 

    

Indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat 

Total capitaluri proprii 

85.97 70.33 ▼18.19 

Rata solvabilitatii curente Datorii curente 

Active curente 

4.14 5.61 ▲ 35.5 

Rata solvabilitatii pe termen lung Datorii totale 

Active total 

6 6.69  ▲11.5 

 

I. INDICATORII DE PROFITABILITATE 

Masoara capacitatea firmei de a se mentine in timp, adica eficienta pe care aceasta o 

are in gestionarea costurilor si cheltuielilor si transformarea lor in profit. 
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Eficienta capitalului disponibil si a capitalului propriu - reflecta eficienta utilizarii 

capitalului investit de catre actionari. Acestia sunt dintre cei mai importanti indicatori de 

masurare a performantelor unei companii. Indicatorul este calculat ca raport intre profitul net 

obtinut de companie si capitalurile proprii, acestea din urma reprezentand practice contributia 

actionarilor la finantarea afacerii. Eficienta capitalului disponibil inregistreaza o scadere fata de 

anul 2020 de la 12% la 9% in anul 2021, iar eficienta capitalului propriu scade de la 10% in anul 

2020, la 6% in anul 2021. 

Rata profitului operational - arata cat din cifra de afaceri a companiei reprezinta profitul 

operational. Este una dintre cele mai importante rate financiare, pentru ca ne spune ce 

capacitate are compania de a genera o valoare adaugata pentru actionari. Particularitatea 

marjei operationale arata care este profitabilitatea afacerii in sine, fara sa ia in calcul cheltuieli 

care nu tin de aceasta. Aceasta a inregistrat o scadere de la 7% in anul 2020, la 5% in anul 

2021. 

Rata profitului net - calculat ca raport intre profit net si total venituri arata cat profit 

genereaza fiecare leu la vanzari, fiind influentat pe langa activitatea operationala, de politica de 

investitii, de finantare si fiscala a companiei. Rata profitului net a inregistrat o scadere de la 5 la 

3, fiind determinata de scaderea profitului net in anul 2021, fata de anul 2020.  

Rata activelor totale – Rotaţia activului total este o masură a eficienţei utilizării activelor. 

Rotaţia activului total se măsoară ca raport între cifra de afaceri netă şi totalul activelor 

companiei, şi înseamnă de câte ori sunt transformate activele în vânzări pe parcursul unui an, 

sau mai simplu câti bani rezultă într-un an din utlizarea unor active de o anumită valoare (sau 

câţi lei de vânzări rezultă dintr-un leu de active). 

Rata activelor a ramas constanta, in perioada 2020-2021. 

Indicatorii de profitabilitate masoara capacitatea firmei de a se mentine in timp, adica 

eficienta pe care aceasta o are in gestionarea costurilor si cheltuielilor si trasformarea lor in 

profit. 

Eficienta capitalului disponibil si a capitalului propriu reflecta eficienta utilizarii capitalului 

investit de catre actionari. Acestia sunt dintre cei mai importanti indicatori de masurare a 

performantelor unei companii. Indicatorul este calculat ca raport intre profitul net obtinut de 

companie si capitalurile. 
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Eficienta capitalului propriu scade de la 7% in 2020 la 5% in 2021. O scadere a 

indicatorului – Rata profitului brut de la 5% in 2020 fata de 3% in 2021 scoate in evidenta faptul 

ca entitatea nu este capabila sa-si controleze costul de productie. 

Rata profitului operational arata cat din cifra de afaceri a companiei reprezinta profitul 

operational. Este una dintre cele mai importante rate financiare, pentru ca ne spune ce 

capacitate are compania de a genera o valoare adaugata pentru actionari. Particularitatea 

marjei operationale arata care este profitabilitatea afacerii in sine, fara sa ia in calcul cheltuieli 

care nu tin de aceasta. 

Aceasta a inregistrat o scadere de la 5% in 2020 la 3% in 2021. 

Rata profitului net calculat ca raport intre profit net si total venituri arata cat profit 

genereaza fiecare leu de vanzari, fiind influentat pe langa activitatea operationala, de politica de 

investitii, de finantare si fiscala a companiei. Rata profitului net a inregistrat o scadere de la 4 la 

3, fiind determinata de scaderea profitului net in anul 2021 fata de 2021 (o scadere de 569.707 

lei). 

Rata activelor totale – Rotatia activului total este o masura a eficientei utilizarii activelor. 

Rotatia activului total se masoara ca raport intre cifra de afaceri neta si totalul activelor 

companiei, si inseamna de cate ori sunt transformate activele in vanzari pe parcursul unui an, 

sau mai simplu cati bani rezulta intr-un an din utilizarea unor active de o anumita valoare (sau 

cati lei de vanzari rezulta dintr-un leu de active). 

 

II. INDICATORII DE LICHIDITATE 

Masoara capacitatea companiei de a genera numerar pentru a raspunde 

angajamentelor si obligatiilor sale cu scadente pe termen scurt. In plus indicatorii de lichiditate 

servesc la determinarea soliditatii financiare a unei companii, aratand capacitatea firmei de 

acoperire a datoriilor exigibile pe o anumita perioada de timp. 

Printre indicatorii de lichiditate se numara raportul curent (datorii curente/active curente, 

rata capacitatii de plata = casa si conturi la banci + investitii pe termen scurt/datorii curente), 

durata de colectare a creantelor (creante/cifra de afaceri *360), situatia fluxurilor de numerar 

(fluxul de numerar, sezonalitatea). 
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Un nivel considerat bun al ratei lichiditatii se situeaza in intervalul 1-2. La nivelul Hidro 

Prahova S.A. acest indicator a inregistrat in 2021 o scadere de la 2.44, cat era in anul 2020 la 

1.69. Scaderea acestui indicator reprezinta un risc crescut deoarece acesta conduce la 

imposibilitatea de a plati datoriile pe termen scurt utilizand activele pe termen scurt din bilant si 

fiind nevoita sa apeleze la noi imprumuturi. O valoare subunitara inseamna ca firma isi 

finanteaza o parte din imobilizari prin datorii pe termen scurt, lucru care ii creste riscul de 

faliment. 

Viteza de rotatie a clientilor exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale si 

reprezinta numarul de zile la care debitorii si-au achitat obligatiile catre societate. In anul 2021, 

acest indicator a scazut de la 52 zile in anul 2019, la 84 zile. 

Viteza de rotatie a furnizorilor aproximeaza numarul de zile de creditare, pe care 

societatea il obtine de la furnizorii sai. Fata de o rotatie de 26 zile in anul 2020, in anul 2021 

acest indicator a crescut la 28 zile, de unde rezulta ca politica societatii a fost indreptata spre 

obtinerea unor rezultate mai bune in relatia cu furnizorii.  

 

III. INDICATORI DE SOLVABILITATE 

Spre deosebire de ratele de lichiditate, ratele de solvabilitate masoara capacitatea unei 

companii de a-si indeplini obligatiile financiare totale.  

Solvabilitatea se referă la capacitatea generala a unei companii de a-si plati obligatiile si 

de a continua operatiunile comerciale, in timp ce lichiditatea se concentreaza mai mult pe 

conturile financiare curente. O companie trebuie sa aiba mai multe active curente decat datoriile 

curente pentru a fi lichida. 

Raportul de solvabilitate (cel mai utilizat indicator de solvabilitate) este calculat prin 

impartirea venitului net si a deprecierii unei companii la pasivele pe termen scurt sip e termen 

lung. Aceasta indica daca venitul net al unei companii este in masura sa acopere datoriile 

totale. In anul 2021, acest indicator a inregistrat o crestere fata de anul 2020, de la 6%, la 7%. 

 

IV. INDICATORII DE RISC/ DATORII/ INDATORARE 

Masoara capacitatea entitatii de a contracta obligatii de finantare a operatiunilor si 

investitiilor sale si de a le acoperi cu propriul capital (adica evalueaza capacitatea firmei de a-si 
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indeplini obligatiile, folosind capitaluri proprii). La data de 31.12.2021, gradul de indatorare al 

HIDRO PRAHOVA S.A. este de 70.33%.  

 

Propunerea Consiliului de Administratie  

Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2021 

Propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2021 s-a efectuat 

avand in vedere urmatoarele prevederi legale: 

► O.G.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile 

nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificarile 

ulterioare; 

► OMFP 144/2005 privind aprobarea Precizarilor pentru determinarea sumelor ce fac 

obiectul repartizarii profitului conform OG 64/2001; 

► OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, 

inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care 

beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene; 

► Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, modificata si actualizata; 

► Legea societatilor 31/1990 R, modificata si actualizata. 

 

Profitul contabil net inregistrat de societatea HIDRO PRAHOVA S.A. la data de 31 

decembrie 2021 este in suma de 1.833.688 lei si se repartizeaza pe destinatiile prevazute de 

OG 64/2001, dupa cum urmeaza: 

 

Nr. 

crt. 

Destinatie Suma lei Temei legal 

I Rezerve legale 107.711 ►art.1, alin.(1), lit.(a) din OG 64/2001 

►art.26, alin. (1) din Legea 227/2015 

►art.183, alin. (1,2) din Legea 31/1990 

II Acoperirea pierderilor din anii precedenti 88.713 ► art.1, alin.(1), lit.(c) din OG 64/2001 

III Constituire FD IID 1.637.264 ► art.1, alin.(1), lit.(c^1) din OG 64/2001 
► art.4, alin.(2^1) din OUG 198/2005 

 TOTAL 1.833.688  
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La data de 31.12.2021 capitalul social al HIDRO PRAHOVA S.A. este in suma de 

15.686.000 lei, iar fondul de rezerva constituit este in suma de 2.063.508 lei ( respectiv 13,15% 

din capitalul social). 

 

 

D) POLITICILE ECONOMICE ŞI SOCIALE IMPLEMENTATE DE S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.  

ŞI COSTURILE SAU AVANTAJELE ACESTORA; 

Situatia programului de investitii realizat din surse proprii si fond IID 

 Suma alocata in cadrul Planului de investitii 2021 din surse proprii si Fond IID pentru 

realizarea de lucrari conform Anexei 4.1. la BVC 2021 aprobat prin Hotararea A.G.A. nr. 

05/12.07.2021 a fost de 3.184,785 mii lei. In BVC 2021 rectificat – aprobat prin Hotararea 

A.G.A. nr. 08/29.10.2021, suma a fost limitata la 1901 mii lei. 

 Suma totala alocata investitiilor realizate a fost de 3.805,673 lei. 

La stabilirea lucrărilor incluse în Planul de investiţii propus de O.R. pentru anul 2021 cu 

finanţare din surse proprii şi Fond IID s-a avut în vedere îmbunătăţirea indicatorilor de 

performanţă prin atingerea următoarelor obiective։ 

1) Reducerea pierderilor de apă la nivelul sistemelor de distribuţie din aria de operare; 

2) Creşterea gradului de acoperire a străzilor cu reţele de apă/ canal, prin extinderea 

reţelelor de distribuţie a apei/canalizare ape uzate; 

3) Creşterea gradului de contorizare la nivel de branşamente (populaţie – case şi blocuri), 

obiectiv asumat de O.R. în cadrul Proiectului POS Mediu – cu montarea unor mijloace 

de masura performante si cu citire la distanta; 

4) Creşterea siguranţei în exploatare la nivelul captarilor, staţiilor de tratare, a rezervoarelor 

de inmagazinare prin extinderea, reabilitarea sau înlocuirea unor obiecte speciale, 

echipamente, instalaţii, respectiv reparatii la nivelul constructiilor. 

Din lista de dotari mijloace fixe aprobata ca anexa la Bugetul de Venituri si Cheltuieli au fost 

achizitionate doar acelea care au fost absolut necesare desfasurarii activitatii curente entitatii 

contractante. In total pentru achizitionarea mijloacelor fixe in perioada 01.01.2021-31.12.2021 s-

a cheltuit suma de 186.724 lei, din bugetul estimat in valoare de 3.017.965 lei. 
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Procedura de achizitii mijloace fixe s-a facut cu respectarea prevederilor Legii 

nr.98/2016 privind achizitiile sectoriale, cu completarile si modificarile ulterioare. 

 

I. Descrierea si stadiul contractelor de lucrari aferente Proiectului “Fazarea 

Proiectului – Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul 

Prahova” 

Contract de finantare nr.8/06.12.2016 

Termen de finalizare: 31.12.2023 

Cod SMIS 2014+ 104337 

 

■ Contractul de lucrări nr. 5546/0001/29.07.2013 (CL2) - "Reabilitare şi extindere SEAU 

în oraşele Câmpina şi Plopeni, jud. Prahova"; 

• Contractant: Asocierea Passavant Energy&Environment GmbH – S.C. GRIGO S.A. 

• Obiective de investitii:  

           - Statia de epurare ape uzate din Plopeni pentru 35.000 lei; 

       - Statia de epurare ape uzate din Campina pentru 51.250 lei. 

Receptia finala pentru SEAU Plopeni a avut loc in anul 2019, conform Procesului Verbal de 

receptie finala nr. 5072/1228/UIP/27.08.2019. Receptia finala pentru SEAU Campina a avut loc 

in anul 2020, potrivit Procesului Verbal de receptie finala nr.5742/1228/UIP/16.09.2020. 

 

■ Contractul de lucrări nr. 3855/30.05.2013 (CL3) - " Reabilitarea şi extinderea SEAU 

Vălenii de Munte, Mizil si Urlaţi, jud. Prahova"; 

• Contractant: Construcciones Lujan S.A. 

      • Obiective de investitii: 

               - Statia de epurare ape uzate din Mizil pentru 18.000 lei;  

               - Statia de epurare ape uzate din Urlati pentru 10.500 lei; 

               - Statia de epurare ape uzate din Valenii de Munte pentru 19.000 lei. 

Proces – verbal de receptie finala nr.1686/UIP/20.10.2020  a SEAU Mizil 

Proces – verbal de receptie finala nr.1279/UIP/30.09.2020 a SEAU Urlati 

Proces – verbal de receptie finala nr.1749/UIP/ 28.10.2020 a SEAU Valenii de Munte. 

mailto:adiprahova@yahoo.com


                          JUDEŢUL PRAHOVA 

                                 ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

                                  “PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI - PRAHOVA” 

                                         Ploieşti, B-dul Republicii nr.2-4, Camera 629 
                                   Cont: RO 05BTRLRONCRT0258904401 Banca Transilvania Ploiesti 

                                  CUI: 25393070 
                                   Tel: 0244 51 44 52; Fax: 0244 33 29 76 

                                  email: adiprahova@yahoo.com 
                   web: www.adiapa-prahova.ro 

 

24 
 

 

 

■ Contractul de lucrări nr. 7571/5241/02.09.2014 (CL4): - "Extindere reţea de canalizare 

şi colector în oraşele Azuga, Buşteni şi Sinaia, jud. Prahova"; 

• Contractant: S.C. TANCRAD S.R.L 

• Stadiu fizic contract: 91,45% 

• Stadiu financiar contract:83,21% 

• Obiective de investitii:  

            - reabilitare retele canalizare: 4716 m.l.; 

            - extindere retea de canalizare: 29.130 m.l.; 

           - camere deversare: 3 buc.; 

      - Conducte de refulare: 6.632 m.l; 

      - Traversari de râu, de C.F., de văi, de drum: 42 buc; 

      - Racorduri la consumatori pe extindere de retea: 1318 buc.; 

        - Statii de pompare apa uzata (realizate complet): 15 buc. 

• Realizari la data de 31.12.2020: 

   - Reabilitare retele canalizare: 3.910 m.l 

        - Extindere retea canalizare: 28.860 m.l. 

        - Camera deversare: 2 

        - Conducte de refulare: 6.632 m.l. 

        - Traversari de râu, de C.F., de văi, de drum: 42 buc. 

        - Racorduri la consumatori pe extindere de retea: 1278 

       - Statii de pompare apa uzata (realizate complet): 14 buc. 

Pentru a putea pune in functiune reteaua de canalizare din orasul Azuga si Busteni, a fost 

necesara sectorizarea lucrarilor din contract, conform proceselor-verbale de receptie. 

 

■ Contractul de lucrări nr. 7838/354/07.10.2013 (CL5) - "Captare Valea lui Bogdan, SPA 

Breaza şi Comarnic, extindere reţea de distribuţie a apei în orasele Breaza şi Comarnic, 

jud.Prahova"; 

• Cotractant: Asocierea S.C. MONTIN S.A. – S.C. ROMINSERV S.R.L. 
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• Stadiu fizic contract realizat: 100% 

• Stadiu financiar proiect: 99,21% 

• Obiective de investitii: 

- Conducta de aductiune: 25060 m.l. 

- Retea de distributie: 38017 m.l. 

- Statii de pompare: 19 buc. 

- Bransamente: 1394 buc. 

     • Realizari: 

- Conducta de aductiune: 25038,15 m.l. 

- Retea de distributie: 37739,01 m.l. 

- Statii de pompare: 19 buc. 

- Bransamente: 1394 buc. 

Contractul de lucrari a fost terminat odata cu receptia ultimei autorizatii de construire nr. 

12/22.05.2014, incheindu-se proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.5/25.06.2020. 

Lucrarea se afla, la aceasta data, in Perioada de Notificare a Defectelor. 

 

■ Contractul de lucrări nr. 242/13.01.2012 (CL6) - "Extindere reţea de canalizare în 

oraşul Comarnic, jud. Prahova"; 

• Contractant: Asocierea S.C. GROSSMANN ENGINEERING GROUP S.R.L. – S.C. EURO 

CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. 

• Stadiu fizic contract: realizat 99% 

• Stadiu financiar proiect: 90.06% 

• Obiective de investitii:  

- Conducta canalizare: 59.976 m.l. 

- Camine: 2.247 buc. 

- Racorduri: 2.841 buc. 

- Camine record: 2.841 buc. 

- Statii de pompare: 30 buc. 

- Conducta refulare: 5350 m.l. 

- Camine pe conducta de refulare: 23 buc. 

mailto:adiprahova@yahoo.com


                          JUDEŢUL PRAHOVA 

                                 ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

                                  “PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI - PRAHOVA” 

                                         Ploieşti, B-dul Republicii nr.2-4, Camera 629 
                                   Cont: RO 05BTRLRONCRT0258904401 Banca Transilvania Ploiesti 

                                  CUI: 25393070 
                                   Tel: 0244 51 44 52; Fax: 0244 33 29 76 

                                  email: adiprahova@yahoo.com 
                   web: www.adiapa-prahova.ro 

 

26 
 

      

 

 • Realizari la data de 31.12.2021 

- Conducta canalizare: 57.483,5 m.l. 

- Camine: 2.168buc. 

- Racorduri: 2.722 buc. 

- Camine record: 2.681 buc. 

- Statii de pompare: 32 buc. 

- Conducta refulare: 5503 m.l. 

- Camine pe conducta de refulare: 21 buc. 

- Foraje dirijate prin percutie: 20 buc. 

- Foraje dirijate: 350 m.l. 

Contractul este finalizat in proportie de 99%. La aceasta data, tot sistemul de canalizare 

este in probe de functionare. 

 

 ■ Contractul de lucrări nr. 8047/372/14.10.2013 (CL7) - "Extindere reţea de 

canalizare în oraşul Breaza, jud. Prahova"; 

• Contractant: Asocierea Construcciones Lujan S.A. si Ortiz Construcciones Y Proyectos 

S.A. 

• Stadiu fizic contract: 100% (PND) 

• Stadiu financiar contract:99,90% 

• Obiective de investitii:  

- Conducta canalizare: 75052 m.l.; 

- Conducta refulare: 16120 m.l; 

- Camine: 2636 buc.; 

- Racorduri: 3362 buc.; 

- Statii de pompare: 46 buc. 

      • Realizari: 

- Conducta canalizare: 73615 m.l.; 

- Conducta refulare: 16120 m.l; 
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- Camine: 2636 buc.; 

- Racorduri: 3362 buc.; 

- Statii de pompare: 46 buc. 

Contractul este finalizat, potrivit Proces-verbal de receptie finala nr. 

IN1956/UIP/08.12.2020. 

 

■ Contractul de lucrări nr.6394/1695/23.10.2018 (CL1, lot 1) - "Construirea Statiei de 

epurare apa uzata Breaza, jud. Prahova"; 

• Contractant: Asocierea S.C. HIDROCONSTRUCTIA  S.A.  

• Obiective de investitii:  Statia de epurare ape uzate din Breaza pentru 36.000 l.e; 

      • Stadiu fizic contract: realizat 38.50% 

      • Stadiu financiar contract: 27.25% 

■ Contractul de lucrări nr.3239/UIP/865/03.06.2019 (CL1, Lot 2) - "Reabilitarea şi 

extinderea statiei de epurare apa uzata in orasul Sinaia, jud. Prahova"; 

• Contractant: Asocierea Constructii Erbasu S.A. – WTE Wassertechnik GmbH  

• Obiective de investitii: - Statia de epurare ape uzate din Sinaia  

• Stadiu fizic contract: realizat 45,71% 

      • Stadiu financiar contract: 38,24% 

 Inginerul a emis Ordinul administrativ de incepere a lucrarilor nr.1/08.07.2019. 

 - Statii de pompare: 46 buc 

Contractul este finalizat, potrivit Proces-verbal de receptie finala nr. IN1956/UIP/08.12.2020. 

 

■ Contractul de lucrări nr.1968/UIP/509/27.03.2020 (CL1, Lot 3) - "Reabilitare şi 

extindere statii de tartare apa potabila in orasele Comarnic si Sinaia, jud. Prahova"; 

• Contractant: Asocierea Asgo Telecom S.R.L. – Hidroconstructia S.A.  

• Obiective de investitii:  

- Reabilitare si extindere 9 statii de clorinare in orasele Comarnic si Sinaia  

• Stadiu fizic contract: 27% 

• Stadiu financiar contract: 27% 

Lucrarile se desfasoara conform Graficului de Executie. 
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■ Contractul de lucrări: nr.3100/27.05.2019 (CL8 fazat) – "Extindere reţea de canalizare 

în oraşele Câmpina, Băneşti şi Vălenii de Munte, jud. Prahova"; 

• Contractant: Asocierea Kato Service S.R.L. – S.C. Instal Service Technology S.R.L., prin 

lider de asociere KATO Service S.R.L. 

• Stadiu contract: in curs de executie  

• Stadiu fizic contract: Valenii de Munte 80%, Campina 27%, Banesti 68% 

• Stadiu financiar contract: 32,91% 

In perioada raportata au fost executate lucrari in Campina: finalizare lucrari Calea Doftanei, 

lucrari la colectorul de pe strada Pictor Nicolae Grigorescu, lucrari pe strada Muscelului; in 

Valenii de Munte, s-au executat lucrari la conducta de refulare de la SPAU 8. 

• Probleme speciale intalnite: Retele de utilitati necuprinse in planuri de executie si avize; 

diferente de cote radier camine de vizitare si colectorul de canalizare, ce au drept consecinte 

devieri de la Programul de Executie. Lucrarile sunt in curs. Mobilizarea Antreprenorului nu este 

corespunzatoare graficului de executie. 

 

II. Descrierea si stadiul contractelor de lucrari aferente Proiectului “Sprijin pentru pregatirea 

aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014-2020” 

Studiul de fezabilitate si Aplicatia de finantare pentru “Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Prahova”, sunt elaborate de catre consultantul 

Asocierea EPTISA ROMANIA S.R.L. - EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L., lider de 

asociere fiind EPTISA ROMANIA S.R.L., ca urmare a incheierii contractului de servicii 

CS1_POIM din data de 15.09.2016. 

In data de 14.04.2021 s-au primit observatiile referitoare la partea tehnica din Studiul de 

fezabilitate al Proiectului. In luna noiembrie, Consultantul a transmis Aplicatia de finantare, 

incluzand Studiul de fezabilitate, revizia a VI-a. 

S-au transmis adrese de revenire catre Primariile Localitatilor aferente Proiectului regional in 

vederea emiterii documentelor necesare Aplicatiei de finantare, si anume: HCL privind punere la 
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dispozitie a terenurilor, Declaratii conform Ghidului Solicitantului, HCL privind Delegarea 

Serviciului de Canalizare, extrase de carte funciara. 

Beneficiarul continua activitatile necesare obtinerii avizelor/acordurilor de la autoritatile 

competente pentru contractele de lucrari din cadrul studiului de Fezabilitate. 

In data de 14.10. 2021 a fost obtinut Avizul de Mediu nr. PH6, eliberat de catre Agentia 

pentru Protectia Mediului – Prahova. 

In luna decembrie au fost prelungite Certificatele de Urbanism nr.121/24.11.2019, aferent 

CL8 - “Construire retele de canalizare in Carbunesti, Pacureti, Soimari, Surani, Aricestii Zeletin, 

Podenii Noi”, CU nr. 122/25.11.2019 aferent CL9 - “Construire retele de alimentare cu apa si 

canalizare in Urlati, Mizil, Albesti Paleologu si Tomsani” si CU nr.24/25.11.2019 aferent CL2 - “ 

Construire retele de alimentare cu apa si canalizare in Breaza, Comarnic, Sinaia si Busteni”. 

Prin Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Prahova 

urmeaza sa se realizeze urmatoarele investitii: 

● INVESTITII APA POTABILA: 

− reabilitarea unui numar de 15 surse de apa; 

− executia unui numar de 27 de puturi forate noi; 

− reabilitarea/inlocuirea a 44.77 km conducte de aductiune; 

− executia a 62.64 km conducta aductiune; 

− reabilitarea a 199,21 km retele alimentare cu apa; 

− extinderea a 115.71 km retele alimentare cu apa; 

− constructia unui numar de 30 statii pompare apa potabila; 

− reabilitarea unui numar de 6 statii pompare apa potabila; 

− reabilitarea unui numar de 17 statii tratare/clorinare apa potabila; 

− construirea/extinderea unui numar de 13 statii tratare/clorinare apa potabila; 

− reabilitarea unui numar de 10 rezervoare de apa; 

− construirea unui numar de 23 rezervoare de apa. 

 

● INVESTITII APA UZATA: 

− reabilitarea a 28.12 km retea de canalizare; 
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− extindere/construire retea de canalizare 457.48 km; 

− constructie statii de pompare apa uzata (inclusiv conducte de refulare) 338 buc; 

− statii epurare noi – 4 buc. 

Investitiile de mai sus sunt impartite in 24 de contracte de lucrari, 14 contracte de tip FIDIC 

Galben si 10 contracte de tip FIDIC Rosu, 1 contract furnizare echipamente si 1 contract de 

servicii audit financiar al proiectului.  

 

E) DATE PRIVIND OPINIILE CU REZERVE ALE AUDITORILOR EXTERNI ŞI 

PREOCUPĂRILE DE ÎNLĂTURARE ŞI PREVENIRE A ACESTORA; 

 Audit intern si audit extern 

Audit intern 

 Societatea nu are compartiment de audit intern. Acesta se efectueaza de catre Serviciul 

de Audit din cadrul Consiliului Judetean Prahova – actionar majoritar. In noiembrie 2021, s-a 

hotarat modificarea structurii de personal al Hidro Prahova SA si s-a infiintat biroul de Audit 

Public Intern. 

In anul 2021 nu au fost efectuate misiuni de audit intern. 

In noiembrie 2021, prin Decizia nr.36 a Consiliului de Administratie, s-a hotarat 

modificarea structurii de personal a Hidro Prahova S.A., unde a fost infiintat biroul de Audit 

Public Intern. 

 

Audit extern 

Auditul Societatii pentru anul 2021 a fost asigurat de firma PKF FINCONTA S.R.L. Prin 

Hotararea A.G.A. nr.5/12.07.2021 a fost aprobata numirea firmei PKF FINCONTA S.R.L. ca 

auditor financiar al Societatii pentru anul 2020 - 2021.  

In opinia auditorilor, cu exceptia efectelor   unor ajustari din categoria de “Alte creante”, 

“Subventii pentru investitii”,”Datorii ce trebuie achitate intr-o perioada mai mare de un  an”,  

situatiile financiare individuale prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data 

de 31 decembrie 2021 si a performantei sale financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 

data respectiva, in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice  nr .1802/2014-privind 
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aprobarea Reglementarilor Contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile 

financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare. 

 

 

 F) STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU 

APA ŞI DE CANALIZARE PENTRU ARIA DE OPERARE  

 Operatorului Regional Hidro Prahova îşi propune de a furniza, în mod profitabil şi 

durabil, servicii de apă potabilă şi canalizare pentru toţi clienţii de pe raza Judeţului Prahova în 

condiţii de calitate şi protecţie a mediului în conformitate cu standardele europene, prin։ 

- exploatarea eficientă a resurselor de apă în concordanţă cu conservarea şi 

protejarea mediului în beneficiul comunităţii; 

- utilizarea mecanismelor de management modern orientate către satisfacţia 

clienţilor şi către creşterea răspunderii şi motivaţiei angajaţilor companiei; 

- oferirea unui nivel înalt de profesionalism angajaţilor nostri, pentru care suntem 

responsabili, fără nicio discriminare; 

- asigurarea unei afaceri profitabile printr-un control adecvat al costurilor şi reducerea 

pierderilor prin folosirea eficientă a investiţiilor atrase. 

 Misiunea principala a managementului societatii HIDRO PRAHOVA S.A. este definita 

prin doua politici: Politica de Calitate si Politica de Mediu.  

 Conform  Politicii de Calitate, obiectivul principal al HIDRO PRAHOVA S.A. este 

prestarea de servicii distributie apa potabila si colectare ape uzate prin reteaua de canalizare, 

epurarea si tratarea acestora, la preturi competitive, in vederea consolidarii pozitiei pe piata, 

pentru satisfacerea cerintelor clientilor, cerintelor de reglementare, prrecum si a partilor 

interesate, asa cum sunt acestea definite de contextual in care functioneaza organizatia. 

 Politica de calitate sprijina directia strategica a S.C. HIDRO PRAHOVA S.A., fiind baza 

Sistemului Integrat de Management dezvoltat, implementat si mentinut in conformitate cu 

cerintele standardelor de referinta SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 

implementate si respectiv SR EN ISO 17025:2018, cerinte identificate aflate in stadiu de 

documentare si aplicabile Laboratoarelor de Calitate Apa, apartinand societatii. 

mailto:adiprahova@yahoo.com


                          JUDEŢUL PRAHOVA 

                                 ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

                                  “PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI - PRAHOVA” 

                                         Ploieşti, B-dul Republicii nr.2-4, Camera 629 
                                   Cont: RO 05BTRLRONCRT0258904401 Banca Transilvania Ploiesti 

                                  CUI: 25393070 
                                   Tel: 0244 51 44 52; Fax: 0244 33 29 76 

                                  email: adiprahova@yahoo.com 
                   web: www.adiapa-prahova.ro 

 

32 
 

 Implementarea unui Sistem de Management al Calitatii care se conformeaza cerintelor 

standardului SR EN ISO/CEI 17025:2018, asigura un cadru organizat si controlat, necesar 

aplicarii politicii si strategiei in domeniul tratarii si alimentarii cu apa potabila a populatiei, cat si 

in domeniul epurarii apelor uzate deversate in amisari, prin demonstrarea acuratetei datelor 

propuse printr-un sistem unic, omogen si recunoscut de metode analitice si prin recunoasterea 

de terta parte a competentelor Laboratoarelor, castigand astfel increderea clientilor si 

autoritatilor de control. 

 Conform Politicii de Mediu actualizata si asumata la data de 21.10.2020, HIDRO 

PRAHOVA S.A. este un operator regional care ofera servicii de alimentare cu apa si de 

canalizare, in baza Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 116/09.07.2009, incheiat cu 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova", 

in majoritatea unitatilor administrative teritoriale. 

 

 Managementul HIDRO PRAHOVA S.A. garanteaza ca Politica in domeniul Calitatii este 

documentata, comunicata, implementata si este si disponibila atat clientilor, cat si tuturor partilor 

interesate relevante. 

 HIDRO PRAHOVA S.A. are o Politica de Mediu aplicabila naturii activitatilor, 

dimensiunilor si impactului asupra mediului. Aceasta politica contribuie la mentinerea si 

imbunatatirea pozitiei si a imaginii detinute pe piata din Romania a organizatiei noastre, prin 

cresterea relevantei activitatilor desfasurate, catre client, motivarea si eficientizarea 

personalului, imbunatatirea continua a protectiei mediului pentru activitatile derulate si utilizarea 

durabila si eficienta a resurselor si materialelor. 

 Managementul de varf se angajeaza sa realizeze procese orientate pe prevenirea 

poluarii, pe respectarea legislatiei de mediu aplicabila si pe imbunatatirea continua a 

performantei proprii de mediu. 

In acest sens, sunt declarate urmatoarele obiective de mediu: 

- realizarea activitatilor si proceselor specifice, in conditiile asigurarii conformitatii cu 

legislatia romana si cu standard de mediu sau alte cerinte relevante, precum si 

construirea si implementarea unui sistem de management integrat calitate-mediu in 

conformitate cu standardele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si ISO 17025:2018; 
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- mentinerea echilibrului permanent intre cerintele sociale, economice si de mediu; 

- identificarea posibilitatii de utilizare a instalatiilor de producere a energiei electrice din 

surse regenerabile si cat mai prietenoase cu mediul; 

- identificarea oportunitatilor de digitalizare a activitatilor pentru reducerea consumului de 

hartie si spatiu pentru arhivare; 

- identificarea oportunitatilor de reducere a consumului de carburant pentru transportul 

persoanelor (in delegatii, la conferinte, etc.); 

- cresterea gradului de constientizare a personalului propriu, precum si a personalului ce 

actioneaza in numele HIDROPRAHOVA S.A. privind importanta imbunatatirea continue 

a performantei de mediu la realizarea proceselor specifice; 

- cresterea procentului de deseuri colectate selectiv; 

- indeplinirea obligatiilor de conformare; 

- identificarea riscurilor si oportunitatilor pentru procesele de lucru; 

- acordarea de prioritati furnizorilor care implementat programe de management de 

mediu; 

- prezentarea si promovarea Politicii de Mediu personalului care lucreaza in numele 

companiei, precum si comunitatii de afaceri si localitati din judetul Prahova; 

- reducerea pierderilor de apa potabila din sistemul de alimentare cu apa. 

 HIDRO PRAHOVA S.A. identifica necesitatile si asteptarile clientilor pentru a creste 

increderea in capabilitatea organizatiei de a furniza servicii de calitate si a proteja mediul.  

 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei - 

Prahova", isi exercita controlul si toate atributiile sale conform prevederilor legale si 

reglementate, ce guverneaza activitatea operatorului HIDRO PRAHOVA S.A., prin contractul de 

delegare. 

  

APARATUL TEHNIC 

al 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei - 

Prahova" 
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