ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, vicepreședinte al
Consiliului județean prin care se propune alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului
judeţean Prahova și raportul nr. 7308/24.04.2015 al Serviciului Juridic Contencios, Relaţii
Publice, Monitor Oficial, ATOP;
În temeiul prevederilor art. 97 alin 1 şi ale 101 alin 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre;
Art.1. Se alege domnul Ionescu Radu Cezar Liviu în funcția de vicepreşedinte al
Consiliului judeţean Prahova.
Art.2. Prezenta hotărâre se suspendă, sau, după caz, încetează, de drept, fără nicio
altă formalitate, pe perioada eventualei suspendări și, respectiv, ca urmare a anulării
definitive a Hotărârii Consiliului județean Prahova nr. 88/2014 privind eliberarea
domnului consilier judeţean Danielescu Sebastian din funcţia de vicepreşedinte al
Consiliului judeţean Prahova şi declararea vacantării unei astfel de funcţii.
Art.3. Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 28 apr 2015
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
Prin hotărârea nr. 88/04.08.2014, domnul vicepreședinte Danielescu Sebastian a
fost eliberat din această funcție.
La Tribunalul Prahova, s-a înregistrat dosarul nr. 6525/105 din 01.09.2014, prin
care s-a solicitat suspendarea executării hotărârii de eliberare din func ția de
vicepreședinte a domnului Danielescu Sebastian.
Prin Decizia nr. 4283 din 22.12.2014 Tribunalul Prahova a dispus suspendarea
executării hotărârii nr. 88 din 04.08.2014, care, conform prevederilor art. 14 alin 4 din
Legea contenciosului administrativ este executorie.
La data de 23.04.2015 Curtea de Apel Ploiești, soluționând recursul declarat de
Consiliul județean Prahova împotriva deciziei de suspendare, a dispus casarea acesteia și
retrimiterea cauzei spre rejudecare.
În aceste condiții, conform prevederilor art. 500 din Codul de Procedură civilă,
decizia casată nu are nicio putere, fiind aplicabilă hotărârea nr. 88 din 04.08.2014,
inclusiv în ceea ce privește vacantarea unei funcții de vicepreședinte al Consiliului
județean Prahova.
Având în vedere că, urmare a faptului că președintele Consiliului județean are
instituită obligația de a nu exercita această funcție și că, în prezent, conducerea
Consiliul județean este asigurată de un singur vicepreședinte, se impune alegerea unui
nou vicepreședinte pe funcția rămasă vacantă prin hotărârea nr. 88/2014.
În raport de cele arătate, rezultă că este îndeplinită și condiția prevăzută de art. 98
și 43 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și
completările ulterioare, în sensul că se poate suplimenta ordinea de zi a ședinței ordinare
a Consiliului județean Prahova din data de 28 aprilie 2015 cu proiectul de hotărâre
privind alegerea unui vicepreședinte.
Având în vedere cele prezentate supun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

VICEPREŞEDINTE,
Bogdan Andrei Toader

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SERVICIU JURIDIC CONTENCIOS
RELAŢII PUBLICE, MONITOR OFICIAL, ATOP
Nr. 7308 /24.04.2015
RAPORT
Prin hotărârea nr. 88/04.08.2014 a Consiliului județean Prahova, domnul
vicepreședinte Danielescu Sebastian a fost eliberat din această funcție.
Urmare eliberării din funcție, domnul Danielescu Sebastian, a solicitat
Tribunalului Prahova, suspendarea executării hotărârii de eliberare a sa din func ția de
vicepreședinte, această solicitare făcând obiectul dosarului înregistrat la nr. 6525/105
din 01.09.2014.
Prin Decizia nr. 4283 din 22.12.2014 Tribunalul Prahova a dispus suspendarea
executării hotărârii nr. 88 din 04.08.2014 a Consiliului județean Prahova, care, conform
prevederilor art. 14 alin 4 din Legea contenciosului administrativ este executorie.
La data de 23.04.2015 Curtea de Apel Ploiești, soluționând recursul declarat de
Consiliul județean Prahova împotriva deciziei de suspendare, a dispus casarea acesteia și
retrimiterea cauzei spre rejudecare.
În aceste condiții, conform prevederilor art. 500 din Codul de Procedură civilă,
decizia casată nu are nicio putere, făcând aplicabilă hotărârea nr. 88 din 04.08.2014,
inclusiv în ceea ce privește vacantarea unei funcții de vicepreședinte al Consiliului
județean Prahova.
Întrucât, urmare a Ordonanței dată în dosarul nr.218/P/2014 la data de 18
februarie 2015, și, respectiv, la data de 17 aprilie 2015, a Direcției Naționale
Anticorupție, Serviciul Teritorial Ploiești, domnul Mircea Cosma, președintele
Consiliului județean Prahova, are instituită obligația să nu exercite atribu țiile aestei
funcții și, în prezent, conducerea Consiliul județean este asigurată de un singur
vicepreședinte, se impune alegerea unui nou vicepreședinte pe funcția rămasă vacantă
prin hotărârea nr. 88/2014.
În raport de cele arătate, rezultă că este îndeplinită și condiția prevăzută de art. 98
și 43 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, în sensul că se poate suplimenta ordinea de zi a
ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova din data de 28 aprilie 2015 cu proiectul
de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte.
Faţă de cele expuse, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.
ŞEF SERVICIU,
Tincă Alina Georgiana

