
ROMÂNIA                                                                   
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN  
                                           

H O T Ă R Â R E 
privind încetarea, prin demisie, a calității de reprezentant al județului Prahova în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Brazi Industrial Parc” S.A. a 
domnului consilier județean Teju Sorin și desemnarea unei alte persoane  în această 

calitate 
 

          Având în vedere:  
        - Referatul de aprobare nr. 9445/19.04.2022 prezentat de Președintele Consiliului 
Județean Prahova privind privind încetarea, prin demisie, a calității de reprezentant al 
județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Brazi Industrial Parc” 
S.A. a domnului consilier județean Teju Sorin și desemnarea unei alte personae în această 
calitate, precum și Raportul nr. 9449/19.04.2022 al Direcției Juridic Contencios și 
Administrație Publică; 
       -  Prevederile art. 14 lin. (1) lit. d) din Contractul de mandat nr. 22879/23.11.2020; 
       -  Demisia domnului consilier județean Teju Sorin din calitatea de reprezentant al 
județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Brazi Industrial Parc” 
S.A, înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 9421/19.04.2022;        
        - Prevederile art. 643 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare;  
         - Prevederile art. 14 alin. (1¹) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile 
administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o 
participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;  
 - Propunerile formulate în ședința Consiliului Județean Prahova; 
           În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), ale art. 176, art. 182 și 
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 ia act de încetarea, prin demisie, a calității de reprezentant al județului 
Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Brazi Industrial Parc” S.A. a 
domnului consilier județean Teju Sorin.              
          Art. 2 Se desemnează domnul consilier județean Constantin Răzvan Constantin, în 
calitate de reprezentant al județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la 
Societatea „Brazi Industrial Parc” S.A.  
          Art. 3 Pe data prezentei se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova nr. 150/13.11.2020.  
          Art. 4 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate.  
 

PREȘEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                       SECRETAR GENERAL, 

                                                                                             Hermina Adi Bîgiu  
Ploiești, 28 aprilie 2022 
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ROMÂNIA  

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN  
PREȘEDINTE  
Nr. 9445/19.04.2022  
 
                                        REFERAT DE APROBARE  

privind încetarea, prin demisie, a calității de reprezentant al județului Prahova în 
Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Brazi Industrial Parc” S.A. a                        
domnului consilier județean Teju Sorin și desemnarea unei alte persoane  în 

această calitate 

 
                 Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 150/13.11.2020, 
domnul consilier județean  Teju Sorin a fost desemnat ca reprezentant al județului 
Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Brazi Industrial Parc” 
S.A. În baza hotărârii susmenționate s-a încheiat Contractul de mandat nr. 
22879/23.11.2020; potrivit prevederilor art. 14 alineatul (1) litera d) din contract, 
acesta încetează prin renunțarea mandatarului. 
              Prin cererea de demisie înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 
9421/19.04.2022, locul deținut de domnul Teju Sorin în Adunarea Generală a 
Acționarilor la Societatea „Brazi Industrial Parc” S.A. a devenit vacant. 
              Pentru a asigura buna desfășurare și continuitatea activității acestei 
societăți și având în vedere dispozițiile art. 176 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, se impune ca, prin hotărâre, Județul Prahova să-și 
desemneze, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților 
aplicabil și a configurației politice a Consiliului județean, rezultată în urma 
alegerilor locale, un alt reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor la 
Societatea „Brazi Industrial Parc” S.A.  
 
                Față de cele prezentate, supun spre aprobare prezentul proiect de 
hotărâre.  
 

 
PREȘEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
 
 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEȚUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEȚEAN  
DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS  
ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  
Nr. 9449/19.04.2022 
 
                                                  R A P O R T  

privind încetarea, prin demisie, a calității de reprezentant al județului Prahova în 
Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Brazi Industrial Parc” S.A. a                        
domnului consilier județean Teju Sorin și desemnarea unei alte persoane  în 

această calitate 

      Art. 173 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
prevede, ca atribuție a Consiliului județean, exercitarea în numele județului a 
tuturor drepturilor și obligațiilor corespunzătoare participațiilor deținute la societăți 
sau regii autonome, în condițiile legii. 
      Conform art. 176 din același act normativ: „Consilierii județeni 
împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, 
regii autonome de interes județean și alte organisme de cooperare sau parteneriat 
sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului județean, în condițiile legii, cu 
respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la 
ultimele alegeri locale”. 
               De asemenea, potrivit art.14 alin. (1¹) din Ordonanța Guvernului nr. 
26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici 
la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori 
majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și 
completările ulterioare: "În exercitarea calității de acționar la societățile la care 
dețin direct sau indirect o participație unică sau majoritară, statul și unitățile 
administrativ-teritoriale acordă mandate cu titlu gratuit reprezentanților săi în 
adunările generale ale acționarilor acestor societăți."  
 
       În temeiul dispozițiilor legale susmenționate, prin Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova nr. 150/13.11.2020 domnul consilier județean  Teju Sorin a fost 
desemnat ca reprezentant al județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor 
la Societatea „Brazi Industrial Parc” S.A. În baza hotărârii susmenționate s-a 
încheiat Contractul de mandat nr. 22879/23.11.2020. 
 
                În urma demisiei înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 
9421/19.04.2022, locul deținut de domnul Teju Sorin în Adunarea Generală a 
Acționarilor la Societatea „Brazi Industrial Parc” S.A. a devenit vacant. 



       Pentru asigurarea bunei desfășurări și continuității activității acestei 
societăți, se impune ca, prin hotărâre, Județul Prahova să-și desemneze, în 
condițiile legii, un alt reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor la 
Societatea „Brazi Industrial Parc” S.A.  
 
                În raport de cele prezentate a fost inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe 
care îl avizăm favorabil.  
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Tincă Alina Georgiana 


