ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂRE
privind alegerea sau, după caz, desemnarea consilierilor județeni nou validați în
componența unor comisii
Având în vedere:
-Expunerea de motive a președintelui Consiliului județean prin care se propune
alegerea sau, după caz, desemnarea consilierilor județeni nou validați în componența unor
comisii și raportul nr. 5594/17.03.2017 al Direcției juridic contencios și administrație
publică;
În temeiul prevederilor art. 54, art. 31 alin. 2, art. 90, 97 alin. 1 și ale art. 98
din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Consiliul județean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se desemnează domnul consilier județean Niță Cătălin Răzvan în
componența Comisiei de validare.
Art.2. Se desemnează doamna consilier județean Ardeleanu Georgiana Anca în
componența Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe si
administrarea domeniului public si privat al județului.
Art.3. Se desemnează domnii consilieri județeni Niță Cătălin Răzvan și Stoian
Sorin George în componența Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice și de arhitectură;
Art.4. Pe data prezentei se modifică în mod corespunzător hotărârile nr.
91/2016 și 99/2016 ale Consiliului județean Prahova.
Art.5. Serviciul Gestiune Documente și Relații Publice va comunica prezenta
hotărâre persoanelor interesate.
PREȘEDINTE,
Bogdan Andrei Toader

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
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ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

Doamna consilier județean Ionescu Fabioara, prin demisia înregistrată la
Consiliul județean Prahova la nr. 5499/16.03.2017, a renunțat la mandatul de
consilier județean.
Prin hotărârea Consiliului județean nr. 1/2017 s-a luat act de încetarea, prin
demisie, a mandatelor de consilier județean ale doamnei Moagher Laura Mihaela și
domnului Nicolae Andrei. Aceștia au fost desemnați în componența comisiei de
validare și a comisiilor de specialitate ale Consiliului județean Prahova prin hotărârile
nr. 91/2016 și 99/2016.
Ca urmare a validării supleanților se impune desemnarea acestora în locul
consilierilor județeni demisionari, în locurile care au rămas vacante.
Având în vedere cele prezentate supun spre aprobare prezentul proiect de
hotărâre.
PREȘEDINTE,
Bogdan Andrei Toader

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS
ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr. 5594/17.03.2017
RAPORT

Conform art. 54 coroborat cu art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
după constituire consiliul județean își organizează comisii de specialitate, pe
principalele domenii de activitate.
Doamna consilier județean Ionescu Fabioara, prin demisia înregistrată la
Consiliul județean Prahova la nr. 5499/16.03.2017, a renunțat la mandatul de
consilier județean.
Prin hotărârea Consiliului județean nr. 1/2017 s-a luat act de încetarea, prin
demisie, a mandatelor de consilier județean ale doamnei Moagher Laura Mihaela și
domnului Nicolae Andrei. Aceștia au fost desemnați în componența comisiei de
validare și a comisiilor de specialitate ale Consiliului județean Prahova prin hotărârile
nr. 91/2016 și 99/2016.
În vederea completării componenței acestor comisii fost elaborat prezentul
proiect de hotărâre pe care îl avizăm favorabil.
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