
R O M Â N I A                             
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Județean Prahova 
 
 
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 9439/19.04.2022, prezentat de președintele 
Consiliului Județean Prahova privind modificarea și completarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului Județean Prahova precum și Raportul nr. 
9441/19.04.2022 al Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică; 
 - Prevederile Ordinului nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 
statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al 
regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local; 
 - Hotărârea nr. 117/2021 a Consiliului Județean Prahova privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționarea a Consiliului Județean Prahova; 
 - Propunerile formulate în ședința Consiliului Județean Prahova; 
 În temeiul prevederilor art. 173 alin. (2) lit. c), art. 182 alin. (1) și alin. (4), art. 
191 alin. (2) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 
 Art.1. Se modifică și completează Regulamentul de organizare și funcționare a 
Consiliului Județean Prahova, astfel: 

- Art. 18. alin. (4) se completează și va avea următorul cuprins: 
(4) Ședințele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice. Acestea se pot 

desfășura cu participarea fizică a consilierilor sau în sistem on-line prin utilizarea 
aplicației electronice comunicată în documentul de convocare. Se consideră prezenţi 
la şedinţă şi consilierii judeţeni care participă prin utilizarea aplicației electronice 
comunicată în documentul de convocare. 

- Art. 22. alin. (3) se completează și va avea următorul cuprins: 
(3) Participarea membrilor comisiei la ședințele acesteia este obligatorie. 

Prezența consilierilor care utilizează aplicația electronică comunicată în documentul 
de convocare va fi făcută prin apel nominal de către secretarul comisiei. 

- Art. 24. se completează și va avea următorul cuprins: 
24. Votul în comisii este, de regulă, deschis. În cazul consilierilor județeni 

care utilizează aplicația electronică comunicată în documentul de convocare aceștia 
votează prin apel nominal efectuat de către secretarul comisiei. În anumite situații 
comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz și modalitatea de 
exprimare a acestuia. 

- Art. 43. alin. (2) se completează cu litera j): 
j) în situația în care se modifică data, ora, locul desfășurării ședinței sau 

aplicația electronică folosită în cazul ședințelor desfășurate în sistem on-line.  



- Art. 43. alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 4) Consilierul județean care nu poate lua parte la o şedinţă a Consiliului 

județean este obligat să comunice această situaţie, anterior desfășurării ședinței în 
cauză, către secretarul general al județului, în scris, prin e-mail și/sau mesaj telefonic. 

- Art. 44. alin. (1) și alin. (2) se completează și vor avea următorul cuprins: 
(1) În ziua și la ora stabilite prin convocare, consilierii județeni prezenți sunt 

obligați să își înregistreze prezența la ședință. Prezența consilierilor care utilizează 
aplicația electronică comunicată în documentul de convocare, va fi făcută prin apel 
nominal de către Secretarul general al județului. 

(2) Ședințele Consiliului Județean Prahova sunt publice. Acestea se pot 
desfășura cu participarea fizică a consilierilor sau în sistem on-line prin utilizarea 
aplicației electronice comunicată în documentul de convocare. Se consideră prezenţi 
la şedinţă şi consilierii judeţeni care participă prin utilizarea aplicației electronice 
comunicată în documentul de convocare. 

- Art. 45. lit. d) se completează și va avea următorul cuprins: 
d) prezintă și supune spre aprobare proiectul ordinii de zi și suplimentarea 

ordinii de zi, după caz. Consilierul județean care utilizează aplicația electronică 
comunicată în documentul de convocare votează prin apel nominal efectuat de către 
Președintele Consiliului Județean Prahova. La ședințele ordinare ale consiliului 
județean figurează în proiectul ordinii de zi punctul „Diverse”. Ordinea de zi și 
suplimentarea ordinii de zi se aprobă cu majoritatea simplă a consilierilor județeni. 
Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot 
fi amânate până la ședința următoare, și numai cu votul majorității simple a 
consilierilor județeni;  

- Art. 50. alin. (6) se completează și va avea următorul cuprins: 
(6) Votul consilierilor județeni este individual și poate fi deschis sau secret. 

Votul secret se exercită conform art. 52 din prezentul regulament și conform 
modalității aplicației electronice utilizate; 

- Art. 51. alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
(1) Votarea prin apel nominal se desfășoară în modul următor: președintele 

Consiliului județean explică obiectul votării și sensul cuvintelor: “pentru” și 
“împotrivă” și va da citire numelui și prenumelui fiecărui consilier județean, în ordine 
alfabetică. Consilierul județean nominalizat pronunță cuvântul “pentru” sau 
“împotrivă”, în funcție de opțiunea sa. 
 Art.2. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate.  

 
P R E Ș E D I N T E, 

Iulian Dumitrescu 
 

                       
                                                                             CONTRASEMNEAZĂ: 
                     SECRETAR GENERAL, 
                         Hermina Adi Bîgiu   
 
Ploiești, 28 aprilie 2022 
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R O M Â N I A         
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 9439/19.04.2022 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului Județean Prahova 

 
Consiliul Județean Prahova este autoritatea administrației publice locale, 

constituită la nivel județean, pentru coordonarea activității consiliilor comunale, 

orășenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean. 

 În conformitate cu dispozițiile art. 173 alin. 2 lit. c, din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, consiliul județean exercită atribuții privind aprobarea, modificarea și 

completarea regulamentului de organizare și funcționare a consiliului județean. 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 117/2021 s-a aprobat 

Regulamentul privind organizarea și funcționare a Consiliului Județean Prahova. 

Acest regulament a fost aprobat în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a 

Ordinului nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității 

administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de 

organizare și funcționare a consiliului local. 

 Astfel, se impune modificarea și completarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Județean Prahova în sensul stabilirii unor proceduri 

referitoare la prezența consilierilor la ședințele desfășurate în sistem on-line și 

modalitatea de exercitare a votului. 

Față de cele prezentate, propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 
PREȘEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA      
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS ȘI 
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 9441/19.04.2022 
 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului Județean Prahova 
 
 

În conformitate cu dispozițiile art. 173 alin. 2 lit. c, din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, consiliul județean exercită atribuții atribuții privind aprobarea, modificarea 

și completarea regulamentului de organizare și funcționare a consiliului județean. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 117/2021 s-a aprobat 

Regulamentul privind organizarea și funcționare a Consiliului Județean Prahova. 

Elaborarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Prahova s-a facut 

cu respectarea prevederilor art. 182 alin. (1) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare și ale Ordinului nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 

statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al 

regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local. 

Modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului Județean Prahova este în sensul stabilirii unor proceduri referitoare la 

prezența consilierilor la ședințele desfășurate în sistem on line și modalitatea de 

exercitare a votului. 

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

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Alina Georgiana Tincă 

 


