
R O M Â N I A 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului județean Prahova  

în Adunarea Generală a Acționarilor la unele societăți comerciale  

la care acesta are calitatea de acționar 
 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive prezentată de domnul Bogdan Andrei Toader, 

vicepreședinte  al Consiliului județean Prahova, privind desemnarea unor reprezentanți 

ai Consiliului județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la unele societăți 

comerciale la care acesta are calitatea de acționar și Raportul nr. 22651/26.11.2015 al 

Serviciului Juridic Contencios, Relații Publice, Monitor Oficial, ATOP; 

 - Cererea domnului consilier județean Pătrașcu Vasile înregistrată la Consiliul 

județean Prahova la nr. 22302/23.11.2015;   

 - Cererea domnului consilier județean Niță Cătălin Răzvan înregistrată la 

Consiliul județean Prahova la nr. 22555/25.11.2015; 

- Prevederile art. 125 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Prevederile art. 91 alin.2 lit. d, art. 92 și 97 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 Pătrașcu Vasile, în locul 

domnului consilier județean Niță Cătălin Răzvan, în calitate de reprezentant al Consiliului 

județean Prahova în Adunarea generală a acționarilor la S.C. „Brazi Industrial Parc” S.A. 

 Art.2. Se desemnează domnul consilier județean Niță Cătălin Răzvan, în locul 

domnului consilier județean Pătrașcu Vasile, în calitate de reprezentant al Consiliului 

județean Prahova în Adunarea generală a acționarilor la S.C. „Plopeni Industrial Parc” S.A. 

Art.3. Pe data prezentei se modifică în mod corespunzător Hotărârile nr. 

128/2012 și nr. 82/2015 ale Consiliului Județean Prahova. 

 Art.4. Serviciul Gestiune Documente și Managementul Calității va comunica  

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 

 

PREȘEDINTE, 

Mircea Cosma 

                                                                                    

                       CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                             SECRETAR, 

                                                                                             Mihail Pavel 

Ploiești 27 nov 2015 
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VICEPREȘEDINTE 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâri ale Consiliului 

județean Prahova s-au înființat și s-au aprobat actele constitutive ale mai multor 

societăți comerciale la care județul Prahova are calitatea de acționar unic sau majoritar. 

          Potrivit aceluiași act normativ, Consiliul județean este competent să urmărească, 

să controleze și să analizeze activitatea acestora, să numească și să revoce reprezentanții 

săi în structurile de conducere și poate adopta orice măsuri pe care le consideră necesare 

în vederea eficientizării activității societăților comerciale pe care le-a înființat. 

 Prin hotărârea nr. 128/2012 a Consiliului județean Prahova, domnul consilier 

județean Niță Cătălin Răzvan a fost desemnat ca reprezentant al Consiliului județean 

Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. „Brazi Industrial Parc” S.A. iar, prin 

hotărârea nr. 82/2015, domnul consilier județean Pătrașcu Vasile a fost desemnat ca 

reprezentant al Consiliului județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. 

„Plopeni Industrial Parc” S.A.    

Consilierii județeni nominalizați au depus la Consiliul județean cereri prin care au 

solicitat înlocuirea unuia cu celălalt în adunările generale ale acționarilor la societățile 

comerciale menționate. 

 Față de cele expuse mai sus, propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 

V I C E P R E Ș E D I N T E, 

Bogdan Andrei Toader 
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RELAȚII PUBLICE, MONITOR OFICIAL, ATOP  

Nr. 22651/26.11.2015 

 

R A P O R T 

 

Potrivit  Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, consiliul județean “exercită, în numele județului, 

toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți 

comerciale sau regii autonome, în condițiile legii” și aprobă “organigrama, statul de 

funcții instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților comerciale 

și regiilor autonome de interes județean”. 

Prin hotărârea nr. 128/2012 a Consiliului județean Prahova, domnul consilier 

județean Niță Cătălin Răzvan a fost desemnat ca reprezentant al Consiliului județean 

Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. „Brazi Industrial Parc” S.A. iar, prin 

hotărârea nr. 82/2015, domnul consilier județean Pătrașcu Vasile a fost desemnat ca 

reprezentant al Consiliului județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. 

„Plopeni Industrial Parc” S.A.    

Art. 92 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, prevede: „Persoanele împuternicite să 

reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii 

autonome de interes județean, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme 

de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului județean, în 

condițiile legii, respectând configurația politică rezultată după alegerile locale. 

Consilierii județeni nominalizați au depus la Consiliul județean cereri prin care au 

solicitat înlocuirea unuia cu celălalt în adunările generale ale acționarilor la societățile 

comerciale menționate. 

Având în vedere cele prezentate a fost inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care 

îl avizăm favorabil.  

 

ȘEF SERVICIU, 

Tincă Alina Georgiana 


