
ROMANIA
JUDETULPRAHOVA
CONSILIUL JTJDETEAN
PRE$EDINTE

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului judefean Prahova

in gedinfi extraordinari

Avdnd in vedere:
Prevederile art. 180 alin (l), 182 alin (4) coroborat cu art. 135 alin (l) - (4),

art. 179 alin (t), (+) 9i (6) coroborat cu art. 134, art. 178 alin (2) din Ordonanla de
Urgen{6 a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificirile qi
compleErile ulterioare;

Prevederile art. (l) din HotnrArea Guvemului nr. 55312020 privind prelungirea
stirii de alertd pe teritoriul Romaniei incepAnd cu data de l7 itlie 2020, precum qi
stabilirea m6surilor care se aptce pe durata acesteia pentru prevenirea ti
combaterea efectelor pandemiei de COVID-I9, cu modificd.rile gi completdrile
ulterioare;

Hotfu6rea Consiliului Judefean Prahova n. 3512020 privind adoptarea unor
mlsuri privitoare la desfdqurarea gedinlelor Consiliului Judefean Prahova, in situalii
exceplionale, constatate de institufii abilitate;

In temeiul art. 196 alin (l) lit. b) din Ordonanfa de Urgenfi a Guvemului nr.
57/2019, pivind Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

Pregedintele Consiliului judefean Prahova emite prezenta dispozifie:

Art, I Se convoacd Consiliul judelean Prahova in gedinp exhaordinare, la
data de 07 august 2020, on 12,00,Ia sediul Consiliului JudeJean Prahova. Lucr6rile
qedinlei se vor desfiqura prin mijloace electronice, platforma electronicE online-
aplizaliaZOOM.

{[! Proiectul ordinii de zi a qedintei extraordinare, convocatl conform art.
l, este cuprins in anexa care face parte integranti din prezenta dispozifie.

ArtJ Proiectele de hotiirdri $i materialele inscrise in proiectul ordinii de zi
se comunici consilierilor judeleni prin mijloace electronice qi se afiqeazd pe site-ul
Consiliului judelean Prahova.

Art.4 Asupra proiectelor de hotdr6ri, aferente proiectului ordinii de zi,
consilierii judeleni pot formula amendamente.

PRE$EDINTE,
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ANEXA
La Dispozifia 
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Din data de - 3 lu6. 2020

PROIECTUL OR)INII DE ZI
a gedinfei extraordinare a Consiliului judeJean pSatava

din data de 07 august 2020, ora l2,M

. , l. Proiect d.e hotnrdre privind rectificarea bugetului propriu al judeplui 9i
1-?1C"919I unor insritufii de sub autoritatea Consiliului Judalean prahova pe anul
2020 - iniliat de dorrurul Bogdan Andrei Toader, pregedintele Consiliului Judelean
Pralova.
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