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HOTĂRÂRE 
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 146/28.07.2021 

privind actualizarea denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Județean Prahova, pentru mandatul 2020-2024 

 
    Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 19381/25.08.2022 al domnului Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova la proiectul de hotărâre pentru completarea 
Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 146/28.07.2021 privind actualizarea 
denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Prahova, 
pentru mandatul 2020-2024 și raportul nr. 19382/25.08.2022 al Direcției Juridic 
Contencios și Administrație Publică; 
 - Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 146/28.07.2021 privind 
actualizarea denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Județean Prahova, pentru mandatul 2020-2024; 
 - Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 171/13.07.2022 privind 
constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a unui mandat de 
consilier județean;  

În temeiul art. 182 alin. (1) alin. (4) coroborat cu art. 124 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 completează Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 
146/28.07.2021 privind actualizarea denumirii și componenței comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Județean Prahova, pentru mandatul 2020-2024, astfel: 
 - Se desemnează domnul Tudoran Lorin Gabriel  în componența Comisiei 
de organizare și dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor 
publice, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de 
arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale. 
 - Se desemnează domnul Boroșteanu Silviu Adrian, în componența Comisiei 
privind cooperarea interinstituțională în plan intern și extern. 
 Art. 2. Direcția juridic contencios și administrație publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 
PREȘEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
 

                            CONTRASEMNEAZĂ: 
                  SECRETAR GENERAL, 

                          Hermina Adi Bîgiu 
Ploiești, 31 august 2022 
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REFERAT DE APROBARE 
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 146/28.07.2021 

privind actualizarea denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Județean Prahova, pentru mandatul 2020-2024 

 
 

 Consiliul Județean Prahova, după constituire, își organizează comisiile de 
specialitate. 

 Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor 
independenți în fiecare comisie de specialitate se stabilește de către consiliul județean, 
cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri. 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 146/2021 au fost actualizate 
denumirile și componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Prahova, 
pentru mandatul 2020-2024. 
 Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova 171/13.07.2022 s-a constatat 
încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 
județean al domnului Teju Sorin și s-a declarat vacant locul de consilier județean 
respectiv, astfel că 2 comisii de specialitate ale Consiliului Județean Prahova au rămas 
cu locuri vacante. 

 Prin Încheierea Tribunalului Prahova, Secția I Civilă, pronunțată în dosarul nr. 
3061/105/2022, în data de 21.07.2022, a fost validat mandatul de consilier județean al 
domnului Boroșteanu Silviu Adrian și la data de 09.08.2022 a depus jurământul 
prevăzut de art. 117 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 Având în vedere cele menționate, se impune desemnarea domnului Boroșteanu 
Silviu Adrian, al cărui mandat a fost validat, în componența un Comisiei privind 
cooperarea interinstituțională în plan intern și extern și a domnului Tudoran Lorin 
Gabriel  în componența Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică și amenajarea 
teritoriului, realizarea lucrărilor publice, conservarea, restaurarea și punerea în valoare 
a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și 
rezervațiilor naturale. 

  Față de cele expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe 
care îl supun spre aprobare.  

   
        

PREȘEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 
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RAPORT 
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 146/28.07.2021 

privind actualizarea denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Județean Prahova, pentru mandatul 2020-2024 

 
În conformitate cu prevederile art. 124 coroborat cu art. 182 alin. (4) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, după constituire, consiliul județean își 
organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate. 
 Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii județeni, iar 
numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar. 

 Prin hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 146/2021 au fost actualizate 
denumirile și componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Prahova, 
pentru mandatul 2020-2024. 
 Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova 171/13.07.2022 s-a constatat 
încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 
județean al domnului Teju Sorin și s-a declarat vacant locul de consilier județean 
respectiv. 

 Prin Încheierea Tribunalului Prahova, Secția I Civilă, pronunțată în dosarul nr. 
3061/105/2022, în data de 21.07.2022, a fost validat mandatul de consilier județean al 
domnului Boroșteanu Silviu Adrian și la data de 09.08.2022 a depus jurământul 
prevăzut de art. 117 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

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

DIRECTOR EXECUTIV, 
Alina Georgiana Tincă 

 

 
 
 
 
 
 


