
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii  Consiliului Judeţean Prahova nr. 172 din 31 

octombrie 2012 privind aprobarea implementării proiectului „Achiziţie 

echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului  de 

intervenţie în situaţii de urgentă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgentă  

şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia - etapa a  II-a”, prin 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” 

 

 

 Având în vedere : 

Expunerea de motive prezentata de Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova şi 

Raportul Nr. 1300 / XIII/ A / 22.01.2015 al Direcţiei Absorbţie Fonduri Europene prin care 

se propune modificarea Hotărârii  Consiliului Judeţean Prahova nr. 172 din 31 

octombrie 2012 privind aprobarea implementării proiectului „Achiziţie echipamente 

specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului  de intervenţie în situaţii 

de urgentă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgentă  şi a primului ajutor 

calificat, în Regiunea Sud Muntenia - etapa a  II-a”, prin Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” 

În temeiul prevederilor 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 modifica art.4 al Hotărârii  Consiliului Judeţean Prahova nr. 172 din 

31 octombrie 2012 care va avea următorul conţinut : 

„ Se desemnează domnul TOADER BOGDAN ANDREI, Vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Prahova , ca reprezentant al Judeţului Prahova în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud 

Muntenia”. 

Art.2  Toate celelalte articole ale hotărârii rămân neschimbate. 

Art.3 Serviciul Gestiune Documente si Managementul Calităţii va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 

PREŞEDINTE, 

Mircea Cosma 

                                                                                              

                                                       CONTRASEMNEAZĂ:           

                       SECRETAR, 

                       Mihail Pavel 

 

Ploieşti, 28 jan 2015 

Nr.008 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii  Consiliului 

Judeţean Prahova nr. 172 din 31 octombrie 2012 privind aprobarea 

implementării proiectului „Achiziţie echipamente specifice pentru 

îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului  de intervenţie în situaţii de 

urgentă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgentă  şi a primului 

ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia - etapa a  II-a”, prin Asociaţia 

de Dezvoltare Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” 

 

 

 Proiectul de hotărâre supus aprobării se referă la modificarea unui articol al 

Hotărârii  Consiliului Judeţean Prahova nr. 172 din 31 octombrie 2012 privind 

aprobarea implementării proiectului „Achiziţie echipamente specifice pentru 

îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului  de intervenţie în situaţii de urgentă şi 

pentru acordarea asistenţei medicale de urgentă  şi a primului ajutor calificat, în 

Regiunea Sud Muntenia - etapa a  II-a”, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

“Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” 

Consiliul Judeţean Prahova îndeplineşte calitatea de membru al Asociaţiei şi are 

obligaţia asigurării reprezentării lui in Adunarea Generala a Actionarilor a Asociaţiei.       

Reprezentantul in Adunarea Generala a Actionarilor a Asociaţiei numit prin 

Hotărârea nr. 172 din 31.10.2012 şi-a încheiat activitatea devenind europarlamentar. 

Faţă de cele prezentate mai sus supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Mircea Cosma 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Absorbţie Fonduri Europene 

Nr. 1300 / XIII/ A / 22.02.2015 

 

 

R A P O R T  

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii  Consiliului 

Judeţean Prahova nr. 172 din 31 octombrie 2012 privind aprobarea 

implementării proiectului „Achiziţie echipamente specifice pentru 

îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului  de intervenţie în situaţii de 

urgentă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgentă  şi a primului 

ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia - etapa a  II-a”, prin Asociaţia 

de Dezvoltare Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” 

 

Având in vedere: 

 Incetarea activitatii reprezentantului Consiliului Judeţean Prahova in Adunarea 

Generala a Actionarilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de 

Urgenţă Sud Muntenia”, domnul Constantin Laurenţiu Rebega;  

 Calitatea de Vicepresedinte al Consiliului Judetean Prahova a domnului 

TOADER BOGDAN ANDREI   

 

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

Hotărârii  Consiliului Judeţean Prahova nr. 172 din 31 octombrie 2012 privind 

aprobarea implementării proiectului „Achiziţie echipamente specifice pentru 

îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului  de intervenţie în situaţii de urgentă 

şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgentă  şi a primului ajutor calificat, în 

Regiunea Sud Muntenia - etapa a  II-a”, prin Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” 

 

 Hotărârea respectă prevederile Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005  

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Nicolae Marius Constantin 

 


