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         Ploiești, 2 martie 2018  
 
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ  
 
O nouă investiție HIDRO PRAHOVA SA – sediu propriu în municipiul Ploiești 
 
 
Operatorul regional al sistemelor de apă și canalizare din județul Prahova, HIDRO PRAHOVA SA, 
anunță finalizarea procedurilor de achiziție a clădirii de birouri situată în municipiul Ploiești, strada 
Logofăt Tăutu, nr.5, unde va funcționa sediul central al societății.  
 
Valoarea tranzacției prin care au fost cumpărate atât clădirea, cât și terenul aferent este de 693.400 
euro fără TVA. Achiziția s-a realizat prin participarea societății HIDRO PRAHOVA SA la licitația 
organizată de lichidatorul judiciar “Tănasă&Asociații” București. Procedurile au fost aprobate în 
Adunarea Generală a Acționarilor HIDRO PRAHOVA SA, acționar majoritar fiind Consiliul Județean 
Prahova. 
 
“Clădirea unde va funcționa sediul nou al HIDRO PRAHOVA SA reprezintă o investiție deosebit de 
importantă și oportună pentru noi ca societate, mai ales că eram singurul operator județean de apă-
canal din țară care nu avea un sediu propriu. Având în vedere că sediul central se află în prezent într-
un spațiu închiriat, pentru care societatea plătește anual o chirie de 110.743 euro, este mult mai 
eficientă din punct de vedere financiar achiziția unui imobil cu aceeași suprafață, prevăzut însă cu 
spații generoase pentru parcare și alte dotări conexe. Societatea noastră va avea astfel o clădire cu 
o valoare imobiliară în continuă creștere și își va diminua substanțial cheltuielile de funcționare”, a 
declarat directorul general al societății HIDRO PRAHOVA SA, Adrian Semcu. 
 
Noul sediul HIDRO PRAHOVA SA are o suprafață de peste 1800 mp (S+P+5E), precum și spații de 
parcare de peste 1600 mp, necesare pentru parcul auto al societății,  având în vedere că numai anul 
trecut s-au achiziționat 12 autoutilitare și 10 autoturisme noi. 
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