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JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDf,TEAN
PRESEDINTE

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului judefean prahova

in sedintl ordinari

Av6nd in vedere:

Prevederile art. 182 alin (4) coroborat cu art. 135 alin (l) - (a), ui. l7g aIu-
(t), (+) qi (6) coroborat cu art. 134, art. 178 alin (l) din Ordonanla de Urgen!6 a
Guvemului nr. 5712019, privind Codul administrativ, cu modificdrile si compleErile
ulterioare;

in temeiul art. 196 alin (l) lit. b) din Ordonanta de Urgentd a Guvemului nr.
57/2019, pivind Codul administrativ, cu modificErile gi completirile ulterioare,

Pregedintele Consiliului judetean prahova emite prezenta dispozifie:

Art. 1 Se convoacd Consiliul judelean prahova in gedinli ordinari, la data de
3l p.rlie ?020, ora 13.00, in Sala Europ4 intrarea B, din palatul Administrativ din
Ploiesti, care se va desf{ura cu participarea fizicd a consilierilor judeleni.

Art. 2 Proiectul ordinii de zi a qedinlei ordinare, convocatd conform art. l,
este cuprins in anexa care face parte integrantd din prezenta dispozitie.

3\4!,.1 Proiectele de hotir6ri gi materialele inscrise in proiectul ordinii de zi
se comunici consilierilor judeleni prin mijloace electronice qi se afiqeazd. pe site_ul
Consiliului judef ean Prahova.

{3!_1! Asupra proiectelor de hot6r6ri, aferente proiectului ordinii de zi,
consilierii judeleni pot formula amendamente.

PRESEDINTE,
Bogdan An&ddhader

ZONTRASEMNEAZA:
SECRETAR GENERAL,

Hermiua Adi Bieiu

Ploiesti, 21 lut. mm

N.. Ji{.



ANf,XA non
La Dispozi(ia nr. #'
Din data de 2 | lUL,20n

a gedintei ordinare a Consiliului judelean prahova
din data de 31 iulie 2020, ora 13.00

1. Aprobarea Procesului - verbal al qedintei ordinare a Consiliului judefean
Prahova din data de 30 iunie 2020.

2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea execuliei bugetului propriu aljude{ului, precum gi a bugetelor instituliiloide sub auroritatea Cinsiliului judelean
Prahova pe semestrul I - 2OZ0 - iniiiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
preqedintele Consiliului Judelean prahova.

Aviz Comisiile rx. I gi nr. 6.
3. Proiect de hoterare privind trecerea din domeniul public in domeniLrl

privat al judelrilui Prahova a imobilului situat in municipiul ploieqti, stryf,gpAlflarsas
nr 45 - iniliat de domnul Bogdan Andrei Toader, pregedintele Considdui'luaeiean
Prahova.

Aviz Comisiile nr. I gi nr. 6.
4. Proiect de hotlr6re pentru completarea unei hotdraxi a.{@riti}firi

judefean Prahova - ini{iat de domnul Bogdan Andrei Toader, pregedintele
Consiliului Judelean Prahova.

Aviz Comisiile nr. l, nr. 2 si nr. 6.
5. Proiect de hotdrire pentru modificarea Hotdrdrii nr. 20/2020 a

Consiliului judefean Prahova privind aprobarea componenfei Colegiului Director al
Direcliei Generale de Asistenli Sociald qi proteclia Copiiului prahova _ iniliat de
domnul Bogdan Andrei Toader, preqedintele Consiliului judetean pranova.

Aviz Comisiile nr. 5 gi ru.. 6.
6. Proiect de hotdrdre privind modificarea organigramei gi a statului de

lmciii pentru Muzeul Judelean de Istorie gi Arheologie irahova - inifiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, pregedintele Consiliului Jude{ean prahova.

Aviz Comisiile nr. 4 gi nr. 6.
7. Proiect de hotinire privind modificarea organigramei, a statului de

funcfii qi a regulamentului de organizare qi funclionare pentm Biblioteca Judeleand
.Nicolae Iorga" Ploieqti - iniliat de domnul Bogdan Andrei Toader, pregedintele
Consiliului Judepan Prahova.
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Aviz Comisiile nr. 4 si nr. 6.
8. Proiect de hottuare privind modificarea statului de

Direclia Jude{eand de Pazd Prahova - initiat de domnul Bosdan
presedirtele Consiliului Judelean prahova.

Aviz Comisiile nr. 3 qi nr. 6.

firnclii pentru
Andrei Toader,

9. Proiect de hotir.are privind modifrcarea statului de functii pentru
Serviciul Public Judelean Salvamont prahova - initiat de domnur Bogdan Andrei
Toader, preqedintele Consiliului Judelean praiova.

Aviz Comisiile nr. 3 si nr. 6.



ru. prolect de hoterere privind constituirea unei comisii speciale de
analizd qi verificare a opotunitilii achizilionErii imobilului situat ftr ploiigti, B-dul
Inaepg$e_n1el nr. 15, judetul Prahova - inifiat de domnul Bldhe,$idrei touao,
prgsedintele Consiliului Judetean Pralrova.

10. Proiect de hotir6re orivind

Aviz Comisiile nr. l, nr. 4 9i nr. 6.

_ 11. Diverse (Decizia w. 16/2020 a directorului'itameiei f,O,.ponturi a
Judeprlui Prahova).


