ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂRE
privind desemnarea domnului consilier județean Danielescu Sebastian în
componența unei comisii de specialitate a Consiliului județean Prahova și în calitate
de reprezentant al Consiliului județean Prahova în Adunarea generală a
acționarilor la o societate comercială
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, vicepreședinte al
Consiliului județean Prahova, prin care se propune desemnarea domnului consilier
județean Danielescu Sebastian în componenta unei comisii de specialitate a Consiliului
județean Prahova și în calitate de reprezentant al Consiliului județean Prahova în
Adunarea generală a acționarilor la o societate comercială, precum și Raportul nr.
8408/13.05.2015 al Serviciului Juridic Contencios, Relații Publice, Monitor Oficial,
ATOP;
- Prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 54, art. 91 alin. 2 lit. d, art. 92, 97 alin 1 și ale art. 98
din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
Consiliul județean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se desemnează domnul consilier județean DANIELESCU SEBASTIAN în
componența Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de
arhitectură.
Art.2 Se desemnează domnul consilier județean DANIELESCU SEBASTIAN în
calitate de reprezentant al Consiliului județean Prahova în Adunarea generală a acționarilor
la S.C. „Plopeni Industrial Parc” S.A.
Art.3 Pe data prezentei se modifică în mod corespunzător hotărârile nr. 94/2012
și nr. 128/2012 ale Consiliului județean Prahova.
Art.4 Serviciul Gestiune Documente și Managementul Calității va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PREȘEDINTE,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 08 jun 2015
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ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
VICEPREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
Prin hotărârea nr. 42/03.04.2015 a Consiliului județean Prahova, domnul
Danielescu Sebastian a fost revocat, la cerere, din componenta unei comisii de
specialitate a Consiliului județean Prahova și din calitatea de reprezentant al Consiliului
județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la unele societăți comerciale,
întrucât la acea dată acesta avea dreptul de a exercita atribuțiile funcției de
vicepreședinte al Consiliului județean Prahova, conform Sentinței civile nr. 4283/2014 a
Tribunalului Prahova.
La data de 23.04.2015 Curtea de Apel Ploiești, soluționând recursul
declarat de Consiliul județean Prahova împotriva Sentinței civile nr. 4283/2014, a
dispus casarea acesteia și retrimiterea cauzei spre rejudecare, în aceste condi ții, domnul
Danielescu Sebastian pierzând dreptul de a exercita atribuțiile funcției de vicepreședinte
al Consiliului județean Prahova.
Prin urmare, se impune desemnarea domnului Danielescu Sebastian, în
calitate de consilier județean, în componența Comisiei de organizare și dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice și de arhitectură și ca reprezentant al Consiliului județean
Prahova în Adunarea generală a acționarilor la S.C. „Plopeni Industrial Parc” S.A.
Având în vedere cele prezentate supun spre aprobare prezentul proiect de
hotărâre.
VICEPREȘEDINTE,
Bogdan Andrei Toader

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
RELAȚII PUBLICE, MONITOR OFICIAL, ATOP
Nr. 8408/13.05.2015
RAPORT
Conform art. 54 coroborat cu art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind administra ția
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după constituire
Consiliul județean își organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de
activitate, și „pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii jude țeni”. De
asemenea, consiliul județean “exercită, în numele județului, toate drepturile și
obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii
autonome, în condițiile legii”, iar potrivit prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990
privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
consilierii județeni sunt desemnați în Adunarea generală a acționarilor la societățile
comerciale la care Consiliul județean are calitatea de acționar.
Potrivit art. 92 din Legea nr. 215/2001 „Persoanele împuternicite să reprezinte
interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de
interes județean, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare
sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului județean, în condi țiile legii,
respectând configurația politică rezultată după alegerile locale”.
Față de cele expuse, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

Șef Serviciu
Tincă Alina Georgiana

