
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDf,TEAN
PRE$EDINTE

DISPOZIT IE
privind convocarea Consiliului judetean prahova

ln gedinfi ordinari

Avdnd in vedere:

- flevederile art. 84 alin. (l) Anexa l, din Decretul pregedintelui Rom6niei
m.2402020 privind prelungirea stdrii de urgente pe teritoriul Romdniei;

In temeiul arr. 178 alin (l) $i art. 196 alin (l) lit. b) din Ordqfidii{.dn
urgen!5 a Guvemului w. 57r20r9, privind codul adminisrativ, cu modfrc_i.ile s,i
completdrile ulterioare,

Pregedintele Consiliului judefean prahova emite prezenta rtispt@t

Art.unic. Se convoaci Consiliul judelean prahova in gedinp ordinarb, la
data^de 29 apihe 2020, ora 15,00, care se va desflqura prin mijloace electronice,
platformd electronicd online.

Proiectul ordinii de zi este urmetorul:
1. Aprobarea Procesului - verbal al gedinlei ordinare a Consiliului

judeiean Prahova din data de 3l martie 2020.

_ 
2. Proiect de hotiir6re privind aprobarea execufiei bugetrlui propriu al

judeplui, precum qi a bugetelor institutiilor de sub autoritatea consiliului Judetean

fml9ya.n9 _tr$. I2!20 - inifiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preqedinrele
Consiliului Judelean Prahova.

. _3. 
Proiect de hoterare privind rectificarea bugehrlui propriu al judepului qi a

bugetelor unor institufii de sub autoritatea Consiliului Judilean prahova.pe anul
2^020 - l.r:lt|"iat de domnul Bogdan Andrei Toader, pregedintele Consiliului Jude,tean
Prahova.

4. Proiect de hotirAre privind aprobarea predd.rii c6tre Ministerul Lucrdrilor
Publice, Dezvolt6rii gi Administraliei prin Compania Nafionald de Investitii
,,C.N.I." S.A., a amplasamentului DJ 102 I, in vederea realizdrii de citre Compania
Nalionald de Investigii ,,C.N.I." S.A. a obiectivului de investilii: ,,Reabilitare qi
modemizare DI 102 I, Valea Doftanei, judeful prahova - Bridet, judelul Braqov', _
iniliat de domrul Bogdan Andrei Toader, preqedintele Consiliului Juielean
Prahova.

. 5. Proiect de hotirdre privind pregitirea gi promovarea proiectului ,,Dotarea
unitelilor sanitare aflate in subordinea Consiliului Judelean prahova cu echipamente
medicale 9i de proteclie medicalE, in vederea prevenirii extinderii infectirii cu noul
Coronavirus SARS-CoV-2 gi tratarea pacienlilor contaminafi" _ initiat de dormul
Bogdan Andrei Toader, preqedintele Consiliului Judefean prahova.

6, Proiect de hotirdre pentru modificarea Hotiririi nr. 29120.03.201g orlvind
aprobarea proiectului, documentatiei tehnico-economice, indicatorilor tebnico_
economici, precum qi a cheltuielilor aferente proiectului ,,Construclia, reabilitarea,
modemizarea, extinderea gi echiparea infrastructurii educalionale pentru Centrul



fcolar de Educafie Incluzive, Comuna Filipeqtii de Tirg, judelul prahova,, _ iniliat
de domnul Bogdan Andrei Toader, preqedintele Consiliului Judelean prahova.

7. Proiect de hot6r6re de aprobare a proiech_rlui qi a cheltuielilor legate de
proiectul ,,Constructia, reabilitarea, modemizarea, extinderea qi ecf,iparea
inftastructurii educalionale pentru Centrul $colar de Educatie Incluzivd, oragul

l*r:i. lrl:t"] Prahova" - iniliat de domnul Bogdaa Andrei Toader, preqedintele
\-onslllulul J ude[ean prahova.

8. Proie_ct de 
^holdrdre 

privind modificarea Hotirdrii Consiliului Judelean
Prahova nr. 52/23.04.2018 referitoare la aprobarea documentatiei teh;co_
economice, a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea
sumard.a investi{iei propuse a fi realizatd. prin proiectul ,,Construcgia, reabilitarea,

Tog""tirTl, extinderea gi echiparea infrastructurii educalionale pentru Centrul
$colar de Educalie Incluzivd, oragul Breaza, judelul prahova,, _ iniJiat de domnul
BogdanAndrei Toader, pre$edintele Consiliului Judelean prahova.

^ 
9. Proiect de hotdrdre privind avizarea ,,Regulamentului de organizare gi

fun9fi9n1e_ 
l.serviciului public de salubrizare a localitdlilor din judelul prahova _

revi.zuit 2019" qi aoordarea unui mandat pregedintelui Consiliului iudelean prahova,
domaul Bogdan Andrei Toader - initiat de doamna Ludmiia Sfirloagd,
vrcepreqedinte al Consiliului Judelean prahova.

.10. - 
Proiect de hotirdre privind aprobarea bugetului de venihri qi cheltuieli

pe anul 2020 pentru Societatea ,,plopeni Industrial parc,, S.A. _ iniliat de dornul
Bogdan Andrei Toader, pregedintele Consiliului Judelean prahova.

11. Proiect de ho6r6re privind aprobarea contribuliei anuale a Consiliului
Judelean Prahova la bugetul Agenliei pentru Dezvoltare Regionald Sud Muntenia _
inifiat de domnul Bogdan Andrei Toader, pregedintelJ Consiliului Judelean
Prahova.

12. Proiect de hotdrAre privind adoptarea unor mdsuri privitoare la
desffqurarea qedinlelor Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului qi Urbanism ajudefului Prahova, in situalii exceplionale, constatate de institutii abiiitate _ iniliat
de domnul Bogdan Andrei Toader, preqedintele Consiliului Judetean prahova.

13. Diverse

PRE$EDINTE,
Bogdan Andtei,'Toader

(.iONTRASEMI{EAZA;
ffiCRXTAR GENERAL,

Hermina Adi Bigiu

Ploiegti, 2 3 AP[.2020

r.,rr._lla_-


