
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea unui inlocuitor al Presedintelui  Consiliului Judetean 

Prahova, in cazul in care acesta nu poate participa la sedinta unei Adunari 

Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară  

„Polul de Crestere Ploiesti – Prahova” 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul 

nr. 931/XIIIA/19.01.2015  al Direcţiei Absorbtie Fonduri Europene, prin care se 

propune desemnarea unui inlocuitor al Presedintelui  Consiliului Judetean Prahova, in 

cazul in care acesta nu poate participa la sedinta unei Adunari Generale a Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Crestere Ploiesti – Prahova”; 

 -  Prevederile art. 1 alin.2 din Hotărârea Guvernului României nr. 855/2008 

pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de 

dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; 

- Prevederile art.I, pct.2, alin (7) din Hotărârea Guvernului României nr. 

742/2014 care modifica HG nr.855/2008. 

În temeiul   art. 11-13, art. 91  alin. 6 lit. c, precum şi art. 97 din Legea nr. 

215/2001 privind  administraţia publică locală, republicată, cu  modificările şi 

completările ulterioare;  

 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1 Se desemneaza dl. TOADER BOGDAN ANDREI - vicepresedinte al 

Consiliului Judetean Prahova -in calitate de inlocuitor al Presedintelui  Consiliului 

Judetean Prahova, in cazul in care acesta nu poate participa la sedinta unei  Adunari 

Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Crestere Ploiesti – 

Prahova”. 

Art.2 Serviciul Gestiune Documente si Managementul Calitatii va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 

PREŞEDINTE, 

                                                 Mircea Cosma 

 

CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                       SECRETAR, 

                                                                                      Mihail Pavel  

 

Ploieşti, 28 jan 2015 

Nr.006 



 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui inlocuitor al Presedintelui  Consiliului 

Judetean Prahova in cazul in care acesta nu poate participa la sedintele unei Adunari Generale 

a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„ Polul de Crestere Ploiesti – Prahova” 
 

 

Proiectul de hotărâre supus aprobării are în vedere numirea unui reprezentant care sa-l 

inlocuiasca pe  Presedintele  Consiliului Judetean Prahova atunci cand nu poate participa la 

Adunarile Generale ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de Crestere Ploiesti – 

Prahova”. 

In luna septembrie 2014 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului României nr.742 din 

data de 26.08.2014 privind modificarea anexelelor nr. 2 si nr.4 ale H.G. nr. 855/2008 pentru 

aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului–cadru ale asociatiilor de dezvoltare 

intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice.  

În acest context, tinand seama de prevederile Art.I, pct.2, alin (7) din H.G. nr. 742/2014 

se propune  dl. TOADER BOGDAN ANDREI - vicepresedinte al Consiliului Judetean 

Prahova - in calitate de inlocuitor al Presedintelui  Consiliului Judetean Prahova, in cazul in 

care acesta nu poate participa la sedintele unei  Adunari Generale a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitară “Polul de Crestere Ploiesti – Prahova”. 

Propunem Consiliului Judeţean Prahova , spre aprobare,  proiectul de hotărâre anexat. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Mircea Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Absorbtie Fonduri Europene 

 

Nr. 931/XIIIA/19.01.2015 
 

 

 

RAPORT  

 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui inlocuitor al Presedintelui  Consiliului 

Judetean Prahova, in cazul in care acesta nu poate participa la sedinta unei Adunari Generale a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară  

„Polul de Crestere Ploiesti – Prahova” 

 

 

Intrarea in vigoare a  H.G. nr. 742/26.08.2014 in M.Of. nr. 664/10.09.2014, prin care s-

au modificat anexele nr. 2 si nr.4 ale H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-

cadru si a statutului–cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate 

serviciile de utilitati publice, impune necesitatea desemnarii unui reprezentant imputernicit al 

Presedintelui Consiliului Judetean Prahova in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitară “Polul de Crestere Ploiesti– Prahova’.  

Art.I, pct.2, alin (7) din H.G.R nr. 742/2014 s-a modificat dupa cum urmeaza: 

“In cazul in care reprezentantul unuia dintre asociati nu poate participa la sedinta unei 

adunari generale a Asociatiei la care a fost convocat, acesta poate fi inlocuit de un alt 

reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale, imputernicit in acest scop prin hotarare a 

autoritatii deliberative a unitatii administrativ-teritoriale asociate.” 

In acest sens, se propune desemnarea dl. TOADER BOGDAN ANDREI - 

vicepresedinte al Consiliului Judetean Prahova - in calitate de inlocuitor al Presedintelui  

Consiliului Judetean Prahova, in cazul in care acesta nu poate participa la sedinta unei  

Adunari Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Crestere Ploiesti – 

Prahova”. 

. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marius Constantin Nicolae 


