ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului judeţean Prahova
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, vicepre ședinte al
Consiliului județean Prahova, prin care se propune modificarea și completarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Prahova şi
Raportul nr. 5610/27.03.2015 al Serviciului Juridic Contencios, Relații Publice,
Monitor Oficial ATOP;
- Prevederile art 797 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 privind aprobarea
Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 42 alin. 5, art. 44 alin. 1, art. 91 alin. 2 lit. c si ale
art. 97 și 98 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se modifică și se completează Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului judeţean Prahova, astfel:
1. art.43² se modifică și va avea următorul cuprins:
- Alin.1). La începutul fiecărei şedinţe, secretarul județului supune spre
aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. În situaţia în care consilierii
județeni contestă conţinutul procesului-verbal şi cer menţionarea exactă a
opiniilor exprimate în şedinţa anterioară, se poate modifica procesul-verbal
respectiv.
- Alin.2). În vederea aprobării procesului-verbal, acesta se afi șează pe siteul Consiliului județean și se transmite, în câte un exemplar, pe suport de
hârtie, fiecărei comisii de specialitate. În eventualitatea modificării
procesului-verbal, acesta va fi publicat, pe site, alături de cel inițial.
2. După alin. 6 al art. 36 se introduc patru alineate noi cu următorul cuprins:
- Alin 7). În situația proiectelor de hotărâre care vizează venituri și cheltuieli
ale bugetului județului sau ale bugetelor instituțiilor de sub autoritatea
Consiliului județean, aprobarea documentațiilor tehnico–economice,
precum și a bugetelor societăților comerciale la care Consiliul județean
este acționar, se va solicita Direcției Economice avizul, care va fi acordat
prin aplicarea, pe exemplarul original al proiectului de hotărâre, a parafei
„Avizat, Direcția Economică” și semnarea de către directorul executiv sau,

după caz, de directorul executiv adjunct. Refuzul de avizare al Direcției
Economice se va redacta în scris și va fi motivat.
- Alin. 8). Reglementările cuprinse la alin. 7 nu sunt aplicabile la proiectele
de hotărâre privind:
a) aprobarea bugetului propriu al județului, a bugetelor instituțiilor de sub
autoritatea Consiliului județean, a execuției bugetare și a contului de
execuție;
b) aprobarea de impozite, taxe, tarife, contractarea de împrumuturi și
casarea de bunuri;
c) aprobarea vânzării, concesionării, superficiei și închirierii de bunuri
proprietatea județului, concesionarii de servicii publice, exproprierii
bunurilor de utilitate publică, precum și alte asemenea proiecte de
hotărâre care au la bază evaluarea, fundamentarea prețului, tarifului, etc;
- Alin.9). În cazurile prevăzute la alin. 8, Direcția Economică are obligația să
întocmească raport al compartimentului de specialitate. Acest raport
însoțește raportul unui alt compartiment de specialitate sau este întocmit
împreună cu acesta, în situațiile prevăzute la alin. 8 lit. b și c.
- Alin.10). Prevederile cuprinse la alin. 7-9 sunt aplicabile și în cazul
rectificării, modificării, completării etc, hotărârilor respective de aprobare
și nu sunt limitative, astfel încât, în vederea acordării avizului pentru
legalitatea proiectului de hotărâre, se poate solicita avizul, respectiv,
raportul Direcției Economice și în alte cazuri decât în cele expres
menționate.
Art.2. Hotărârile Consiliului judeţean nr. 74/2008 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului județean Prahova, cu
modificările și completările ulterioare, și nr. 168/2013 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului
județean Prahova se modifică și se completează în mod corespunzător.
Art.3. Serviciul Gestiune Documente și Managementul Calității va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
P R E Ş E D I N T E,
Mircea Cosma
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
Prin Hotărârea nr. 78/2008 a Consiliului județean Prahova, cu modificările și
completările ulterioare, a fost aprobat Regulamentul de organizare și func ționare a
Consiliului județean.
La art. 432 din acest Regulament, s-a prevăzut că procesul-verbal al ședin ței de
Consiliu județean se aprobă tacit, în sensul că, dacă, la prima ședință după difuzarea
acestuia către comisiile de specialitate, consilierii nu formulează observa ții, se
prezumă că procesul-verbal respectiv a fost aprobat.
Având în vedere posibilitatea de creștere a gradului de cunoaștere de către
consilierii județeni a conținutului proceselor-verbale și, implicit, diminuarea
eventualelor erori de consemnare, se propune, prin proiectul de hotărâre anexat,
renunțarea la votul tacit și aprobarea proceselor-verbale prin votul deschis al
consilierilor județeni.
În același timp, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului
județean, nu prevede în mod explicit care sunt compartimentele de specialitate care
întocmesc raportul pentru proiectele de hotărâre respective.
În practică, s-a constatat ca fiind necesară această explicitare în cazurile pentru
care Direcția Economică are competența de a întocmi raportul respectiv.
Luând în considerare faptul că această omisiune de explicitare, care există și în
lege, dar și în Regulamentul cadru, poate genera disfuncționalități în activitatea
aparatului de specialitate al Consiliului județean, se propune, prin proiectul de
hotărâre anexat, stabilirea proiectelor de hotărâre pe care Direc ția Economică le
avizează, precum și a celor pentru care întocmește raportul compartimentului de
specialitate.
Propunerile formulate în sarcina Direcției Economice au în vedere
reglementările legale în vigoare, în sensul că acestea vizează atribuții ale direc ției sau
adoptarea proiectelor respective de hotărâre necesită o analiză economico-financiară,
pe care numai această structură de specialitate o poate realiza.
Faţă de cele expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe
care îl supun spre aprobare.
VICEPREȘEDINTE,

Bogdan Andrei Toader
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RAPORT
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002, privind aprobarea
Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean, prin Hotărârea nr. 74/2008,
a aprobat propriul Regulament de organizare şi funcţionare.
Conform prevederilor art.42 alin. 5 și art. 44 alin. 1 coroborate cu art 98 din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, „la începutul fiecărei şedinţe, secretarul județului supune spre
aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Consilierii județeni au dreptul ca, în
cadrul şedinţei, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea
exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară” și „Proiectele de hotărâri înscrise
pe ordinea de zi a şedinţei consiliului județean nu pot fi dezbătute dacă nu sunt
însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului județean”.
Deasemenea, Consiliul județean aprobă, prin hotărâre, regulamentul de
organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii,
regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi
regiilor autonome de interes judeţean.
Aprobarea, modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare se fac cu votul majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie.
Faţă de cele expuse, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

Şef Serviciu
Tincă Alina Georgiana

