
R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

H O T Ă R Â R E 

privind suplimentarea numărului de membri ai Comisiei de specialitate pentru 

servicii publice, comerţ, turism şi agrement şi completarea componenţei acesteia 
 

  

Având în vedere: 
 

- Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean prin care se propune 

suplimentarea numărului de membri ai Comisiei de specialitate pentru servicii publice, 

comerţ, turism şi agrement şi completarea componenţei acesteia şi raportul nr. 

21275/26.11.2014 al Serviciului Juridic Contencios, Relaţii Publice, Monitor Oficial, 

ATOP; 

- În temeiul prevederilor art. 54, 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 suplimentează de la 5 la 7 numărul de membri ai Comisiei de 

specialitate pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement. 

 Art. 2. Se completează componenţa Comisiei de specialitate pentru servicii 

publice, comerţ, turism şi agrement cu următorii membri: 

- domnul consilier judeţean Fenichiu Ion Marius; 

- doamna consilier judeţean Niculescu Georgiana Diana. 

Art.3. Comisia de specialitate  pentru servicii publice, comerţ, turism şi 

agrement nu constituie comisie de bază pentru doamna consilier judeţean Niculescu 

Georgiana Diana. 

 Art.4. Pe data prezentei se modifică în mod corespunzător hotărârea 

Consiliului Judeţean Prahova nr. 94/2012 privind organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Judetean Prahova. 

 Art.5. Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 

PREŞEDINTE, 

Mircea Cosma 

 

                                                                                   

                 CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                               SECRETAR, 

                                                                                                Mihail Pavel 
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R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

  Prin Hotărârea nr. 140/20.11.2014 a Consiliului judeţean a fost validat domnul 

Fenichiu Ion Marius în funcţia de consilier judeţean. La data adoptării acestei hotărâri 

acesta nu a putut fi desemnat în componenţa vreunei comisii de specialitate întrucât  

toate comisiile de specialitate aveau complet numărul de membri. 

 Domnul consilier judeţean Fenichiu Ion Marius şi-a exprimat opţiunea de a 

face parte din componenţa Comisiei de specialitate pentru servicii publice, comerţ, 

turism şi agrement. 

 Pentru a respecta prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului judeţean Prahova privind numărul impar de membri ai unei comisii de 

specialitate propun ca doamna consilier judeţean Niculescu Georgiana Diana să facă 

parte din componenţa Comisiei de specialitate pentru servicii publice, comerţ, turism şi 

agrement. 

 Având în vedere cele prezentate propun suplimentarea numărului de membri ai 

Comisiei de specialitate pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement şi 

completarea componenţei acesteia cu domnul consilier judeţean Fenichiu Ion Marius 

şi doamna consilier judeţean Niculescu Georgiana Diana şi supun spre aprobare 

prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Mircea Cosma 

 

 

  

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS 

RELAŢII PUBLICE, MONITOR OFICIAL, ATOP  

Nr. 21275/26.11.2014  

 

 

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. În aceste comisii pot fi membri numai consilierii 

judeţeni.  

Prin Hotărârea nr. 140/20.11.2014 a Consiliului judeţean a fost validat domnul 

Fenichiu Ion Marius în funcţia de consilier judeţean. La data adoptării acestei hotărâri 

acesta nu a putut fi desemnat în componenţa vreunei comisii de specialitate întrucât  

toate comisiile de specialitate aveau complet numărul de membri. 

Potrivit art. 16 alin 2 din Regulamentul de Organizare şi funcţionare a 

Consiliului judeţean Prahova „Consiliul judeţean hotărăşte numărul comisiilor de 

specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care va fi întotdeauna 

impar,…”, iar în art. 18 alin. 3 prevede că „un consilier poate face parte din 1-3 

comisii, din care una este comisia de bază”. 

 Faţă de cele expuse, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 

 

Şef Serviciu 

Tincă Alina Georgiana 
   


