
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN
PRE$EDINTE

in temeiul art.
Urgenld a Guvemului nr.
completdrile ulterioare;

Ploiegti,

DISPOZITIE
privind convocarea Consitiului judelean prahova

Pregedintele Consiliului judefean prahoya emite prezenta dispozi{ie:
Art.unic. Se convoacd Consiliul judelean prahova in qedinlE

extraordinari, la datz d,e 16 :r;rie 2020, ora 15,00, Ar Sala Europa (fosta de 500
locuri), inharea B, din Palatul Administrativ din ploiesti.

Proiectul ordinii de zi este urm6torul:

. l. Proiect de hoExare privind actualizarea Contractului de delegare prin
concesiune a gestiunii serviciului public al Judefului prahova de alimentare cu
energie termica produsd in mod centralizat in sistem producfie-transport_distribulie
pentru municipiul Ploielti ff. 277615246 din 29.04.2004 - initiat de domnul Bosdan
Andrei Toader, preSedintele Consiliului Judegean prahova.

2. Proiect de hotdrdre privind pregdtirea gi promovarea proiectului ,,Nu
suntem singuri acasd!", in cadrul Programului Operalional Capital Uman 2014-
2Q20, apeld de proiecte ,,Program pilot de stirnulare a participarii la educalie a
copiilor cu p6rinli plecali la munce in strdinetate,' - initiat de domnul Bosdan
Andrei Toader, presedintele Consiliului Judelean prahova.

3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea uror misuri privitoare la
componenfa Consiliului de Administralie al Clubului Sportiv ,,ACTIV pRAHOVA-
PLOIE$TI' - iniliat de domnul Bogdan Andrei Toader, pregedintele Consiliului
JudeJean Prahova.

4. Proiect de hotirdre privind aprobarea achizi{iondrii de servicii juridice
de consultantS, de asistenld gi de reprezenlare de catre SC ,,plopeni Industrial parc,'
- initiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preEedintele ionsiliului Judelean
Prahova.

5. Proiect de hotirdre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a
indicatorilor tehnico - economici aferenti investiti€i ,,inlocuire arzetoare cu Nox
redus la cazanul nr. 5, CET Brazi" - inifiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
preqedintele Consiliului Judetean Prahova.

in gedinfi extraordinari

178 alin (2) 9i art. 196 alin (1) lit. b) din Ordonanfa de
57/2019, privind Codul adminisnativ, cu modificdrile si

PRESEDINTE,
Bogdan An{yr{{<la der

.OONTRASEMNEAZA:
SECRETAR GENERAL,

Ilermina Adi Bigiu
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