
 

 
ROMÂNIA                                                    
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  

  
   

H O T Ă R Â R E  
referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 245/2021 

privind aprobarea Regulamentului pentru repartizarea și închirierea 
locuințelor de serviciu din fondul locativ al județului Prahova și aprobarea 

componenței comisiei speciale pentru analizarea cererilor şi formularea 
propunerilor în vederea întocmirii listei de priorităţi la acordarea locuinţelor de 

serviciu și a comisiei de contestații 
 

 Având în vedere:  
  - Referatul  de  aprobare  nr.  27118/22.11.2022  prezentat  de  domnul Iulian 
Dumitrescu, preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul comun nr. 
27120/22.11.2022 al Direcţiei Juridic Contencios şi Administraţie Publică și Direcției 
Patrimoniu la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului 
județean Prahova nr. 245/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru repartizarea 
și închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al județului Prahova și 
aprobarea componenței comisiei speciale pentru analizarea cererilor şi formularea 
propunerilor în vederea întocmirii listei de priorităţi la acordarea locuinţelor de 
serviciu și a comisiei de contestații;  
          - Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 245/2021 privind aprobarea 
Regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din fondul 
locativ al județului Prahova și aprobarea componenței comisiei speciale pentru 
analizarea cererilor şi formularea propunerilor în vederea întocmirii listei de priorităţi 
la acordarea locuinţelor de serviciu și a comisiei de contestații; 
 - Art. 1777 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 - Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  
 - Art. 30 din Anexa la Hotărârea Guvernului României nr.1.275/2000 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
locuinţei nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;  
 - Propunerea formulată în ședința Consiliului Județean Prahova; 
 În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. c), art. 182, art. 196 alin. (1) litera a) 
și art. 362 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  
  

  Consiliul judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:  
 
  Art. 1  Se modifică art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 
245/2021, care va avea următorul cuprins: 



 

 
 

 ”Se aprobă componența comisiei de soluționare a  contestațiilor, care va fi 
următoarea:  
 
-Membri:                      1. Ciolac Dan 
                             2. Chelan Gabriel Bogdan 
                              3. Calotă Emil 
                                      4. Dumitrașcu Sorin 
                                      5. Sfîrloagă Ludmila 
                                      6. Andrei Gabriel Stelu 
                                      7. Ignat Cătălin Adrian. 
- Secretariat: 
  1. Iosif Antoanela - consilier juridic, Direcția Juridic Contencios și 
Administrație Publică 
 2. Stănescu Mădălina-Maria - consilier, Direcția Patrimoniu”. 

          Art. 2  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului județean Prahova nr. 
245/2022 rămân neschimbate.  
           Art. 3 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate.  

  

 
 

P. PREŞEDINTE, 
                                                     Dumitru Tudone 
                                                       Vicepreședinte 

 

 
CONTRASEMNEAZĂ:  

SECRETAR GENERAL,  
Hermina Adi Bîgiu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ploieşti, 29 noiembrie 2022 
 
Nr. 394



 

 
R O M Â N I A   
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN                                        
Nr. 27118/22.11.2022  
  
                                          REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului județean 

Prahova nr. 245/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru repartizarea și 
închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al județului Prahova și 

aprobarea componenței comisiei speciale pentru analizarea cererilor şi 
formularea propunerilor în vederea întocmirii listei de priorităţi la acordarea  

locuinţelor  de serviciu și a comisiei de contestații 
 

         Ulterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  Consiliului 
Județean Prahova a adoptat Hotărârea nr. 245/2021 privind  aprobarea Regulamentului 
privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al Județului 
Prahova, precum și componența comisiei speciale pentru analizarea cererilor şi 
formularea propunerilor în vederea întocmirii listei de priorităţi la acordarea locuinţelor 
de serviciu și a comisiei de contestații.  
 
  Având în vedere că după adoptarea acestei hotărâri a intervenit decesul unui 
membru al comisiei de contestații, domnul consilier județean Teju Sorin, se impune 
modificarea componenței acestei comisii, stabilită la art. 3 din Hotărârea Consiliului 
județean Prahova nr. 245/2021.  

  Componența comisiei de soluționare a  contestațiilor se propune a fi următoarea:    
     -Membri:                      1. 

                             2. Chelan Gabriel Bogdan 
                                3. Calotă Emil 
                                      4. Dumitrașcu Sorin 
                                      5. Sfîrloagă Ludmila 
                                      6. Andrei Gabriel Stelu 
                                      7. Ignat Cătălin Adrian 
-Secretariat: 
  1. Iosif Antoanela Luiziana Mădălina - consilier juridic, Direcția Juridic 
Contencios și Administrație Publică, 
 2.  Stănescu Mădălina-Maria - consilier, Direcția Patrimoniu. 
 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului județean Prahova nr. 
245/2022 rămân neschimbate. 
    Față de cele prezentate, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.  

 
 PREŞEDINTE,  

     Iulian Dumitrescu 
 



 

 
      R O M Â N I A   

JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN   
DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS                   DIRECȚIA PATRIMONIU 

     ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
     Nr.  27120/22.11.2021 

 
R A P O R T  

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului județean 
Prahova nr. 245/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru repartizarea și 

închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al județului Prahova și 
aprobarea componenței comisiei speciale pentru analizarea cererilor şi 

formularea propunerilor în vederea întocmirii listei de priorităţi la acordarea  
locuinţelor  de serviciu și a comisiei de contestații 

 
Prin Hotărârea nr. 245/2021, Consiliul Județean Prahova a aprobat  

Regulamentul privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din fondul 
locativ al județului Prahova, precum și componența comisiei speciale pentru analizarea 
cererilor şi formularea propunerilor în vederea întocmirii listei de priorităţi la acordarea 
locuinţelor de serviciu și a comisiei de contestații. 
  Având în vedere că ulterior datei adoptării acestei hotărâri a intervenit decesul 
unui membru al comisiei de contestații, respectiv domnul consilier județean Teju Sorin,  
se impune modificarea componenței acestei comisii, stabilită la art. 3 din Hotărârea 
Consiliului județean Prahova nr. 245/2021.  

  Componența comisiei de soluționare a  contestațiilor se propune a fi următoarea:    
     -Membri:                      1. 

                             2. Chelan Gabriel Bogdan 
                                3. Calotă Emil 
                                      4. Dumitrașcu Sorin 
                                      5. Sfîrloagă Ludmila 
                                      6. Andrei Gabriel Stelu 
                                      7. Ignat Cătălin Adrian 
-Secretariat: 
  1. Iosif Antoanela Luiziana Mădălina - consilier juridic, Direcția Juridic 
Contencios și Administrație Publică, 
 2.  Stănescu Mădălina-Maria - consilier, Direcția Patrimoniu. 

 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului județean Prahova nr. 
245/2021 rămân neschimbate. 

 
 Față de cele susmenționate a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre, pe care 

îl avizăm favorabil. 
 
DIRECTOR EXECUTIV,                                 DIRECTOR EXECUTIV, 
  Tincă Alina Georgiana                                            Iamandi Irina Mihaela 
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