ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
prin care se ia act de încetarea de drept, ca urmare a stabilirii stării de
incompatibilitate, a mandatului de consilier judeţean al domnului Cord Ovidiu
şi declararea vacantării locului de consilier judeţean respectiv

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Prahova şi
referatul comun nr. 1319/22.01.2015 al Preşedintelui Consiliului judeţean şi al
Secretarului judeţului cu privire la încetarea de drept, ca urmare a stabilirii stării de
incompatibilitate, a mandatului de consilier judeţean al domnului Cord Ovidiu şi
declararea vacantării locului de consilier judeţean respectiv;
- Prevederile art. 25 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 176/2010 privind
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor
acte normative;
- Prevederile art. 9 alin. 2 lit. b şi ale art. 12 din Legea nr. 393/2004
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
- Adresa nr. 51388/G/II/17.12.2014 şi Raportul de evaluare nr.
30482/G/II/15.06.2012 ale Agenţiei Naţionale de Integritate;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se ia act de încetarea de drept, ca urmare a stabilirii stării de
incompatibilitate, a mandatului de consilier judeţean al domnului Cord Ovidiu;
Art.2 Se declară vacant locul de consilier judeţean deţinut de domnul
Cord Ovidiu.
Art.3. Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va
comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate.
P R E Ş E D I N T E,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 13 feb 2015
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EXPUNERE DE MOTIVE
Agenţia Naţională de Integritate, cu adresa nr. 51388/G/II/17.12.2014,
înregistrată la Consiliul judeţean Prahova la nr. Sp/1220/23.12.2014, a transmis
Raportul de evaluare nr. 30482/G/II/15.06.2012, rămas irevocabil, prin care s-a
stabilit starea de incompatibilitate a domnului consilier judeţean Cord Ovidiu.
În conformitate cu prevederile art. 9 alin 2 lit. b din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de consilier
judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în caz
de incompatibilitate.
La art. 12 alin. 1 din acelaşi statut se prevede că, în toate situaţiile de încetare a
mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul judeţean adoptă,
în prima şedinţă ordinară, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se
declară vacant locul consilierului în cauză.
Anexez la proiectul de hotărâre referatul nr. 1319/22.01.2015 întocmit în baza
prevederilor art. 12 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
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Sp/1220/23.12.2014, Raportul de evaluare nr. 30482/G/II/15.06.2012, rămas
irevocabil, în vederea luării la cunoştinţă a interdicţiei aplicabile domnului Cord
Ovidiu de a exercita funcţia de consilier judeţean, în conformitate cu prevederile art.
25 alin. 2 din Legea nr. 176/2010.
Prin aceeaşi adresă, s-a solicitat dispunerea măsurilor cu privire la situaţia în
care domnul Cord Ovidiu exercită în prezent mandat de consilier judeţean, aşa cum
se prevede la art. 25 alin. 3 din aceeaşi lege.
Raportul de evaluare menţionat a devenit irevocabil pentru următoarele
considerente:
a) la data de 7.02.2013, Curtea de Apel Ploieşti a respins, ca neîntemeiată,
acţiunea domnului Cord Ovidiu privind contestarea raportului respectiv.
b) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins, la data de 21.11.2014, ca
nefondat, recursul declarat de domnul Cord Ovidiu împotriva soluţiei date de Curtea
de Apel Ploieşti.
În aceste condiţii, sunt aplicabile prevederile cuprinse la art. 9 alin. 2 lit. b din
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare, care stabilesc următoarele:
- calitatea de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea
duratei normale a mandatului, în caz de incompatibilitate.
La art. 12 din acelaşi statut se prevede că, în toate situaţiile de încetare a
mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul judeţean adoptă,
în prima sedinţă ordinară, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se
declară vacant locul consilierului în cauză.

În consecinţă, în baza reglementărilor legale menţionate, se impune iniţierea
unui proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea de drept, ca urmare a stabilirii
stării de incompatibilitate, a mandatului de consilier judeţean al domnului Cord
Ovidiu şi declararea vacantării locului de consilier judeţean respectiv.
Anexăm la prezentul referat adresa Agenţiei Naţionale de Integritate nr.
51388/G/II/17.12.2014, Raportul de evaluare nr. 30482/G/II/15.06.2012 şi extras,
informaţii dosar, de pe portalul instanţelor de judecată
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Mihail Pavel

