ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂRE
prin care se ia act de încetarea, prin demisie, a unor mandate de consilier județean și a
exercitării activității din funcțiile sau calitățile pe care cei în cauză le dețineau în
îndeplinirea mandatului și declararea vacantării locurilor respective
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului județean și referatul
comun nr. 911/17.01.2017 al Președintelui Consiliului județean și al Secretarului
județului privind demisia unor consilieri județeni;
- Demisiile din funcția de consilier județean a doamnelor Bozianu Nicoleta
Cătălina și Moagher Laura Mihaela și a domnului Nicolae Andrei, înregistrate la
Consiliul județean Prahova la nr. 24503/27.12.2016, nr. 24814/29.12.2016, nr.
24788/29.12.2016, nr. 172/04.01.2017, nr. 171/04.01.2017 și nr. 170/04.01.2017;
-Prevederile art. 9 alin. 2 lit. a, art. 10 și ale art. 12 din Legea nr. 393/2004
privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul județean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 (1) Se ia act de încetarea, prin demisie, începând cu data de 27.12.2016, a
mandatului de consilier județean al doamnei Bozianu Nicoleta Cătălina - Partidul
Mișcarea Populară;
(2) Se ia act de încetarea, prin demisie, începând cu data de 29.12.2016, a
mandatului de consilier județean al doamnei Moagher Laura Mihaela - Partidul Social
Democrat;
(3) Se ia act de încetarea, prin demisie, începând cu data de 29.12.2016, a
mandatului de consilier județean al domnului Nicolae Andrei - Partidul Social
Democrat;
Art.2 Se ia act de încetarea, începând cu datele menționate la art. 1, a exercitării
activității din funcțiile sau calitățile pe care persoanele nominalizate la art. 1 le dețineau
în îndeplinirea mandatului de consilier județean, după cum urmează:
- Bozianu Nicoleta Cătălina – din componența Comisiei de studii, prognoze
economico - sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al
județului, Autorității Teritoriale de Ordine Publică Prahova, Comisiei Tehnice de
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a județului Prahova și din Consiliul de
administrație al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești;
- Moagher Laura Mihaela – din componența Comisiei de organizare și
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Comisiei de validare și din
Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a județului Prahova;
- Nicolae Andrei – din componența Comisiei de organizare și dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea

monumentelor istorice și de arhitectură, Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism a județului Prahova, din Adunarea generală a acționarilor la Societatea
„Plopeni Industrial Parc” S.A. și din Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale
Speciale Vălenii de Munte;
Art.3 Se declară vacante locurile de consilier județean, funcțiile și calitățile pe
care le-au deținut persoanele nominalizate la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art.4. Serviciul Gestiune Documente și Relații Publice va comunica prezenta
hotărâre persoanelor interesate.
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Bogdan Andrei Toader
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ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare consilierii județeni pot
demisiona, anunțând în scris președintele consiliului județean.
Doamnele consilier județean Bozianu Nicoleta Cătălina și Moagher Laura
Mihaela și domnul consilier județean Nicolae Andrei prin demisiile înregistrate la
Consiliul județean Prahova la nr. 24503/27.12.2016, nr. 24814/29.12.2016, nr.
24788/29.12.2016, nr. 172/04.01.2017, nr. 171/04.01.2017 și nr. 170/04.01.2017 au
renunțat la mandatul de consilier județean și la exercitarea activității din funcțiile sau
calitățile pe care aceștia le dețineau în îndeplinirea mandatului.
Având în vedere cele expuse, propun Consiliului județean, în baza celor
menționate și a referatului nr. 911/17.01.2017, să ia act de aceste demisii, să constate
vacantarea locurilor de consilier județean deținute de aceștia și a exercitării activității
din funcțiile sau calitățile pe care cei în cauză le dețineau în îndeplinirea mandatului.

PREȘEDINTE,
Bogdan Andrei Toader

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 911 /17.01.2017

REFERAT

Conform prevederilor art. 9 alin 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali, cu modificările și completările ulterioare, o cauză de încetare a mandatului de
consilier județean este demisia, iar potrivit prevederilor art. 12 din aceeași lege, în
situațiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia,
consiliul județean adoptă, în prima ședință, o hotărâre prin care se ia act de situația
apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.
Doamnele consilier județean Bozianu Nicoleta Cătălina și Moagher Laura
Mihaela și domnul consilier județean Nicolae Andrei prin demisiile înregistrate la
Consiliul județean Prahova la nr. 24503/27.12.2016, nr. 24814/29.12.2016, nr.
24788/29.12.2016, nr. 172/04.01.2017, nr. 171/04.01.2017 și nr. 170/04.01.2017 au
renunțat la mandatul de consilier județean și la toate funcțiile sau calitățile în care
aceștia au fost desemnați/aleși/numiți de Consiliul județean Prahova în perioada în care
au îndeplinit mandatul de consilier județean.
În consecință, în baza reglementărilor legale menționate, se impune inițierea unui
proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea, prin demisie, a unor mandate de
consilier județean și a exercitării activității din funcțiile sau calitățile pe care cei în
cauză le dețineau în îndeplinirea mandatului și declararea vacantării locurilor respective.
Anexăm la prezentul referat demisiile persoanelor susmenționate.
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