
R O M Â N I A  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

H O T Ă R Â R E 

privind constituirea unei comisii speciale  

pentru identificarea modalităților și formularea propunerilor  

de asigurare a unui pachet de facilități 

 destinate medicilor specialiști din afara județului care doresc să lucreze în Prahova 

 

  Având în vedere: 

  - Expunerea de motive a consilierilor județeni: Dobre Adrian, Danielescu 

Sebastian, Moraru Romu, Vasile Viorica, Fenichiu Marius, Ciolac Dan, Cornea Danut, 

Popovici Elisabeta, Liviu Donache, Marius Nicolai, Dorin Tudora, Negoi Constantin, 

Neagoe Daniel, Gheorghe Necula, Nica Remus,  privind constituirea unei comisii 

speciale pentru identificarea modalităților și formularea propunerilor de asigurare a unui 

pachet de facilități destinate medicilor specialiști din afara județului care doresc să 

lucreze în Prahova, şi Raportul nr. 15346/24.08.2015 al Serviciului Juridic, Contencios, 

Relații Publice, Monitor Oficial, ATOP, 

   În temeiul prevederilor art.54 alin.(7) coroborat cu art.98, art.91 alin.5 lit.a) 

punctul 3 și 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. (1) Se constituie comisia specială pentru identificarea modalităților și 

formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de facilități destinate medicilor 

specialiști din afara județului care doresc să lucreze în Prahova, cu următoarea 

componenţă: 

- Preşedintele comisiei: 1. Ionescu Radu Cezar Liviu – vicepreşedinte Consiliul 

Judeţean Prahova; 

- Membri:   2. Vasile Viorica - consilier județean;  

    3. Cornea Danut Marcel - consilier județean; 

    4. Sfarloaga Ludmila - consilier județean; 

    5. Patrascu Vasile - consilier județean. 

                                      

 

  (2) Comisia va fi completată cu câte un funcționar public din cadrul 

Serviciului Juridic, Contencios, Relații Publice, Monitor Oficial și ATOP (care asigură și 

secretariatul comisiei), Direcției   Economice,  Direcției Patrimoniu și Compartimentului 

Sănătate, Cultură, Învățământ, Mass-media, Sport, Tineret, ONG-uri, numiți prin 

dispoziția președintelui Consiliului Județean Prahova. 

  Art.2. Comisia specială constituită potrivit art.1 are următoarele atribuții: 

a) analizează și verifică facilitățile care pot fi acordate medicilor 

specialiști din afara județului care doresc să lucreze în Prahova (acordarea unei locuințe 

de serviciu, a unei mașini de serviciu prin parteneriate cu agenți economici și a unui 



abonament gratuit la un serviciu de telefonie mobilă, precum și altele), modalitățile legale 

de acordare a acestora;  

b) dintre oportunitățile identificate, propune plenului Consiliului 

Județean un pachet de facilități, ținând cont de posibilitățile reale, de modul și timpul de 

rezolvare; 

c) ia toate măsurile în vederea asigurării desfășurării corespunzătoare a 

activității sale. 

Art.3. În îndeplinirea obiectivului său, în termen de 30 de zile de la intrarea 

în vigoare a prezentei hotărâri comisia specială va prezenta raportul, cu propuneri 

concrete. 

  Art.4. Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei nu se acordă 

indemnizaţii. 

  Art.5. Serviciul Juridic, Contencios, Relații Publice, Monitor Oficial, ATOP 

va aduce prezenta hotărâre la cunoștința persoanelor interesate. 

 

 

 PREŞEDINTE    

Mircea COSMA 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

             SECRETAR, 

                                                                                         Mihail Pavel 

 

Ploiești, 24 aug 2015 

Nr.105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

        Este de notorietate faptul că numărul medicilor specialiști care își desfășoară 

activitatea în Prahova este sub necesar. Apreciem că acordarea unui set de facilități, în 

condițiile legii, poate determina specialiști din afara județului să lucreze în Prahova, 

contribuind la asigurarea asistenței medicale la parametri corespunzători, în beneficiul 

tuturor cetățenilor. 

        În baza  art.54 alin.(7) și art.98, art.91 alin.5 lit.a) punctul 3 și art.97 din Legea 

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

completările ulterioare, se propune constituirea unei comisii speciale pentru identificarea 

modalităților și formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de facilități destinate 

medicilor specialiști din afara județului care doresc să lucreze în Prahova. 

   Comisia ar urma să fie condusă de unul dintre vicepreședinții Consiliului 

Județean Prahova, având în componență și patru consilieri județeni, împreună cu patru 

funcționari publici din cadrul Serviciului Juridic, Contencios, Relații Publice, Monitor 

Oficial și ATOP, Direcției   Economice,  Direcției Patrimoniu și Compartimentului 

Sănătate, Cultură, Învățământ, Mass-media, Sport, Tineret, ONG-uri. Funcționarii publici 

care vor completa comisia vor fi numiți prin dispoziția președintelui Consiliului Județean. 

Secretariatul comisiei va fi asigurat de reprezentantul Serviciului Juridic, Contencios, 

Relații Publice, Monitor Oficial și ATOP. 

  Comisia specială va analiza și verifica facilitățile ce pot fi acordate medicilor 

specialiști din afara județului care doresc să lucreze în Prahova (printre altele, acordarea 

unei locuințe de serviciu, a unei mașini de serviciu prin parteneriate cu agenți economici 

și a unui abonament gratuit la un serviciu de telefonie mobilă), modalitățile legale de 

acordare a acestora, apoi, dintre oportunitățile identificate, va propune plenului 

Consiliului Județean un pachet de facilități, ținând cont de posibilitățile reale, de modul și 

timpul de rezolvare. Activitatea comisiei se va desfășura timp de maximum 30 de zile, 

acesta fiind termenul în care va prezenta raportul, însoțit de propuneri concrete.  

  Activitatea membrilor comisiei nu va fi remunerată. 

  Date fiind cele expuse mai sus, am elaborat şi supunem spre aprobare prezentul 

proiect de hotărâre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, 

RELAŢII PUBLICE, MONITOR  OFICIAL, ATOP 

Nr. 15346 / 24.08.2015  

 

 

R A P O R T 

privind constituirea unei comisii speciale pentru identificarea modalităților și formularea 

propunerilor de asigurare a unui pachet de facilități destinate medicilor                                            

specialiști din afara județului care doresc să lucreze în Prahova 

 

 Potrivit prevederilor art.54 alin.7 coroborat cu art.98 din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, consiliile judeţene pot organiza, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa 

președintelui, după caz, comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă determinată. 

Componenţa comisiei speciale de analiză şi verificare, obiectivele şi perioada de 

desfăşurare a activităţilor acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliului județean. 

Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâre. 

      În temeiul prevederilor art.91 alin.5 lit.a) punctul 3, Consiliul judeţean 

îndeplinește atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, respectiv, 

sănătatea. 

         În baza acestor dispoziții un grup de consilieri județeni a propus constituirea unei 

comisii speciale pentru identificarea modalităților și formularea propunerilor de asigurare 

a unui pachet de facilități destinate medicilor specialiști din afara județului care doresc să 

lucreze în Prahova. 

         Această comisie ar urma să fie condusă de unul dintre vicepreședinții Consiliul 

Judeţean Prahova, având în componență și patru consilieri județeni, împreună cu patru 

funcționari publici din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Relaţii Publice, Monitor 

Oficial, ATOP, Direcției Economice, Direcției Patrimoniu și Compartimentului Sănătate 

Cultură, Învățământ, Mass –Media, Sport, Tineret, ONG-uri. 

         Funcționarii publici care vor completa comisia vor fi numiți prin dispoziția 

președintelui Consiliului Județean. 

        Secretariatul comisiei va fi asigurat de reprezentantul Serviciului Juridic Contencios, 

Relaţii Publice, Monitor  Oficial, ATOP. 

  Avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat. 

ȘEF    SERVICIU  

                                                  Tincă Alina Georgiana                      

                           

 


