
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN
PRE$EDINTE

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului judefean prahova

in gedinfi extraordinari

Avdnd ln vedere:

Prevederile art. 182 alin (4) coroborat cu art. 135 alin (l) - (4), art. 179 alin
(l), (+) qi (6) coroborat cu art. 134, art. 178 alin (2) din Ordonanfa de Urgenld a
Guvemului nr. 57/2019, privnd Codul administrativ, cu modificdrile 5i completdrile
ulterioare;

in temeiul art. I 96 alin ( I ) lit. b) din Ordonanla de Urgenla a Guvernului nr.
57/2019, pivind, Codul administrativ, cu modificirile gi completi.rile ulterioare,

Pregedintele Consiliului judetean Prabova emite prezenta dispozifie:

Art. I Se convoacd Consiliul judelean Prahova in gedinli exhaordinari, la
data de 2l iulie 2020, ora 15,00, in Sala Europa, intrarea B, din palatul
Administrativ din Ploieqti, care se va desl6gura cu participarea fizici a consilierilor
judefeni.

Art. 2 Proiechrl ordinii de zi a gedinfei extraordinare, convocatd conform art.
l, este cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

{g!,-.,! Proiectele de hotArari gi materialele ?nscrise in proiectul ordinii de zi
se comunici consilierilor judefeni prin mijloace electronice qi se afiqeazi pe site-ul
Consiliului judelean Prahova.

{3!1! Asupra proiectelor de hotdrdri, aferente proiectului ordinii de zi,
consilierii judefeni pot formula amendamente.

PRE$EDINTE,
Bogdan Andrei foader

€Oxrrusnnnxnlzi:
..-$ECRETAR GENERAL,

Hermin-a Adi Bigiu
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ANEXA
La Dispozilia 

"r. JIY
Din data de 17 rut.2020

a qedintei extraordinare a Consiliului judefean prfiptqq
din data de 21 iutie 2020, ora 15,00

l. Aprobarea Procesului - verbal al gedinfei extraordinare a ConsiliLrlui
judelean Prahova din data de l6 iunie 2020.

. .2. Proiect de hotlrAre privind rectificarea bugetului propriu al judefului 9i
l Augetelor unor institutii de sub autoritatea Consiliului Judeiean prahova pe anul
2020 - iniliat de domnul Bogdan Andrei Toader, pregedintele Consiliului Judelean
Prahova.

Aviz Comisiile nr. 1 qi nr. 6.
3. Proiect de hotdr6re pentru aprobarea Devizului General actualizat

aferent proiectului,,Extinderea, reabilitarea, modemizarea gi dotarea

lmlu]it:rlului jl:grar al Spitalului Judelean de Urgenle ploieqti,' 9i modificarea
Hotdr6rii Consiliului Judefean prahoVa nr. l37ll6.10.i}l8 - iniliat de domnul
Bogdan Andrei Toader, pregedintele Consiliului Jude,tean prahova.

Aviz Comisiile nr. l,ru.2,nr.5 qi m. 6.
4. 

_Pr_oiect 
de hotdrare pentru modificarea Hotirdrii Consiliului judelean

Prahova.nr. 125116.09.2019 privind aprobarea proiectului 9i a cheltuielilor legate de
proiectul ,Extinderea, reabilitarea, modemizarea qi dotarea Ambulatoriului i-ntegrat
al Spitalului JudeJean de Urgenrd ploie$ti - iniliat de domnul Bogdan AnJrei
Toader, pregedintele Consiliului Judelean prahova.

Aviz Comisiile nr. l, w.2, nr.5 si nr. 6.


