
R OM Â N I A
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E
privind desemnarea domnului consilier judeţean CordOvidiu în componenţa

Comisiei pentru sănătate, protecţie socială, agricultură şi activităţi sportive şi a
domnului consilier judeţean Necula Gheorghe în componenţa Comisiei pentru
servicii publice, comerţ, turism şi agrement şi în calitate de reprezentant al

Consiliului judeţean Prahova în Adunarea generală a acţionarilor la S.C. „Brazi
Industrial Parc” S.A

Având în vedere:
- Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean şi raportul nr.

4564/19.03.2014 al Serviciului Juridic Contencios Relaţii Publice, Monitor Oficial,
ATOP prin care se propune desemnarea consilierului judeţean nou validat în componenţa
unei comisii de specialitate a Consiliului judeţean Prahova şi în calitate de reprezentant al
Consiliului judeţean Prahova în Adunarea generală a acţionarilor la o societate comercială;

- Prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 54, art. 91 alin. 2 lit. d, art. 92, 97 alin 1 şi ale art.
98 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

Consiliul judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Se desemnează domnul consilier judeţean CORD OVIDIU în
componenţa Comisiei pentru sănătate, protecţie socială, agricultură şi activităţi
sportive.

Art.2 Se desemnează domnul consilier judeţean NECULA GHEORGHE în
componenţa Comisiei pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement, în locul
domnului consilier judeţean CORD OVIDIU şi în calitate de reprezentant al Consiliului
Judeţean Prahova în Adunarea generală a acţionarilor la S.C. „Brazi Industrial Parc” S.A.

Art.3 Pe data prezentei se modifică în mod corespunzător hotărârile nr.
95/2012 şi 128/2012 ale Consiliului Judeţean Prahova.

Art.4 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.

PREŞEDINTE,
Mircea Cosma

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
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EXPUNERE DE MOTIVE

Consiliul judeţean Prahova, prin hotărârea nr. 220/2013 a constatat

încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Oprescu Nicolae – Partidul

Democrat Liberal şi a declarat vacant locul de consilier judeţean deţinut de acesta.

Prin hotărârea nr. 95/2012 a Consiliului judeţean Prahova domnul

Oprescu Nicolae a fost desemnat în componenţa Comisiei pentru sănătate, protecţie

socială, agricultură şi activităţi sportive, iar prin hotărârea nr. 128/2012 a Consiliului

judeţean Prahova în calitate de reprezentant al Consiliului judeţean Prahova în

Adunarea generală a acţionarilor la Societatea Comercială „Brazi Industrial Parc”

S.A.

În această situaţie se impune înlocuirea în componenţa comisiei de

specialitate a Consiliului judeţean Prahova şi în Adunarea generală a acţionarilor la

Societatea Comercială „Brazi Industrial Parc” S.A. a domnului Oprescu Nicolae cu

domnul Necula Gheorghe.

Având în vedere cele prezentate supun spre aprobare prezentul proiect de

hotărâre.

PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
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R A P O R T

Conform art. 54 coroborat cu art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

după constituire Consiliul judeţean îşi organizează comisii de specialitate, pe

principalele domenii de activitate, iar potrivit prevederilor art. 125 din Legea nr.

31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, consilierii judeţeni sunt desemnaţi în Adunarea generală a acţionarilor la

societăţile comerciale la care Consiliul judeţean are calitatea de acţionar.

Prin urmare, având în vedere încetarea mandatului de consilier judeţean al

domnului Oprescu Nicolae şi, implicit, a calităţilor pe care acesta le deţinea în Comisia

pentru sănătate, protecţie socială, agricultură şi activităţi sportive şi în Adunarea

generală a acţionarilor la Societatea Comercială „Brazi Industrial Parc” S.A, se

impune desemnarea consilierului judeţean nou validat în locul rămas vacant.

Astfel, domnul consilier judeţean Necula Gheorghe se desemnează în componenţa

Comisiei pentru sănătate, protecţie socială, agricultură şi activităţi sportive şi în

Adunarea generală a acţionarilor la Societatea Comercială „Brazi Industrial Parc”

S.A .

Faţă de cele prezentate a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl

avizăm favorabil.

Şef Serviciu
Tincă Alina Georgiana


