
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  PRAHOVA                                                                       
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea unui reprezentant al Județului Prahova în Consiliul 

director al Fundației „Constantin Stere” 
    

 

  Având în vedere: 
 Referatul de aprobare nr. 20331/6.09.2022 al domnului Iulian Dumitrescu, 
preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul comun nr. 20334/ 
06.09.2020  al Biroului sănătate, cultură, învăţământ, mass-media, sport-tineret, ONG-
uri, turism și al Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică prin care se 
propune desemnarea unui reprezentant al Județului Prahova în Consiliul director al 
Fundației „Constantin Stere”; 
 Adresa și convocatorul Fundației „Constantin Stere” nr. 17/19.08.2022, 
înregistrată la Consiliul Județean Prahova  sub nr. 19089/22.08.2022; 
 Prevederile art. 15, art. 28-30 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire 
la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Propunerea formulată în ședința Consiliului Județean Prahova; 
 În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. e) și alin. (7) lit. c), precum și ale art. 
196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

                     
 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Se desemnează domnul Enescu Rareș Dan în calitate de reprezentant al 

Județului Prahova în Consiliul director al Fundației „Constantin Stere”. 
Art.2. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 

prezenta hotărâre celor în  drept. 
 
          PREȘEDINTE, 

 Iulian Dumitrescu 
 

 
 CONTRASEMNEAZĂ:  

                                  SECRETAR GENRAL, 
      Bîgiu Hermina Adi 

 
 

  Ploieşti, 29 septembrie 2022 
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R O M Â N I A 
 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

Nr.20331/6.09.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Județului Prahova  în 

Consiliul director al Fundației „Constantin Stere”    

 

 

      În conformitate dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. e) și alin. (7) lit. c) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, consiliul județean îndeplinește atribuții privind 

cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern; în exercitarea atribuţiilor 

prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean  hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea 

sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum 

şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice 

locale, în vederea promovării unor interese comune. 

       Prin Hotărârea nr.11/2001, Consiliului Județean Prahova a aprobat participarea 

sa  în calitate de membru fondator la înființarea fundației „Constantin Stere” .         
 

       Potrivit prevederilor art. 28-30 din  Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire 

la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, organele fundaţiei 

sunt: consiliul director și cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori. Consiliul 

director al fundaţiei este organul de conducere şi de administrare al acesteia. 

        Prin prevederile art.15 alin.2 din Statutul Fundației „Constantin Stere”         

actualizat la data de 20.07.2018 se stabilește că numirea și revocarea membrilor 

Consiliului director, precum și completarea funcțiilor rămase libere se face prin 

hotărârea fondatorilor la propunerea fondatorilor și/sau a Consiliului director. 

        Prin adresa  și convocatorul Fundației „Constantin Stere” nr.17/19.08.2022, 

înregistrată la Consiliul Județean Prahova  sub nr.19089/22.08.2022, Fundația 

„Constantin Stere”  ne-a comunicat că la 8 septembrie 2022 va fi Adunarea generală  

a fondatorilor și ne-a  solicitat să desemnăm un reprezentant al Județului Prahova  în 

Consiliul director.  

          Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.142/2022 a încetat mandatul 

domnului consilier județean Țurcanu Andrei Cosmin, care fusese desemnat 

reprezentant al Județului Prahova în Consiliul director al Fundației „Constantin Stere” 

prin Hotărârea nr.32/2021 a Consiliului Județean Prahova. 

       Faţă de cele prezentate mai sus, propun Consiliului Județean Prahova spre analiză 

și aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

PREŞEDINTE 

Iulian Dumitrescu 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

  CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

BIROUL SĂNĂTATE, CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT, 

MASS-MEDIA, SPORT-TINERET, ONG-URI, TURISM 

Nr.20334/6.09.2022        
     

 

                                                  

R  A   P  O  R T 
 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant  al Județului Prahova în 

Consiliul director al Fundației „Constantin Stere”    

 

 

  În conformitate dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. e) și alin. (7) lit. c) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, consiliul județean îndeplinește atribuții privind cooperarea 

interinstituțională pe plan intern și extern; în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 

(1) lit. e), consiliul judeţean  hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu 

alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la 

asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în 

vederea promovării unor interese comune. 

   Prin Hotărârea nr.11/2001, Consiliului Județean Prahova a aprobat participarea sa  

în calitate de membru fondator la înființarea fundației „Constantin Stere”.         
 

     Potrivit prevederilor art. 28-30 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, organele fundaţiei sunt: 

consiliul director și cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori. Consiliul director al 

fundaţiei este organul de conducere şi de administrare al acesteia. 

       Prin prevederile art.15 alin.2 din Statutul Fundației „Constantin Stere” actualizat 

la data de 20.07.2018 se stabilește că numirea și revocarea membrilor Consiliului 

director, precum și completarea funcțiilor rămase libere se face prin hotărârea 

fondatorilor la propunerea fondatorilor și/sau a Consiliului director. 

         Prin adresa  și convocatorul Fundației „Constantin Stere” nr.17/19.08.2022, 

înregistrată la Consiliul Județean Prahova  sub nr.19089/22.08.2022, Fundația 

„Constantin Stere”  ne-a comunicat că la 8 septembrie 2022 va fi Adunarea generală  a 

fondatorilor și ne-a  solicitat să desemnăm un reprezentant al Județului Prahova în 

Consiliul director. 

          Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.142/2022 a încetat mandatul 

domnului consilier județean Țurcanu Andrei Cosmin, care fusese desemnat 

reprezentant al Județului Prahova în Consiliul director al Fundației „Constantin Stere” 

prin Hotărârea nr.32/2021 a Consiliului Județean Prahova. 

DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 

ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 



         Față de prevederile legale menționate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect 

de hotărâre. 

 

 

 
BIROUL SĂNĂTATE, CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT, 

MASS-MEDIA, SPORT-TINERET,  

ONG-URI,TURISM 
Șef  birou, 

Nicoalae Constantin Marius  
       

 

DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 

ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

 

Director executiv, 

Tincă Alina Georgiana 
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