
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN
PRE$EDINTE

DISPOZTTTE
privind convocarea Consiliului Judefean prahova

in qedinfi extraordinari, de indafi

Avdnd in vedere:
Prevederile art. 180 alin. (1), 182 alin. (4) coroborat cu art. 135 alin (l) - (a),

art. 179 alin. (1), (+) qi (6) coroborat c,uart. l34,art. 178 alin. (2) din ordonan{a de
Urgen{d a Guvernului nr. 5712019, privind codul administrativ, cu modificdrile si
completdrile ulterioare;

Prevederile art.(1) din Hotirdrea Guvemului nr.66812020 privind prelungirea
stdrii de alertd pe teritoriul Romdniei incepdnd cu data de 16 august 2020, precum qi
stabilirea mdsurilor care se aplici pe durata acesteia pentru prevenirea si
combaterea efectelor pandemiei de covlD-19, cu modificdrile si completdrile
ulterioare;

Hotdrdrea consiliului Judelean Prahova nr. 3512020 privind adoptarea unor
mdsuri privitoare la desfdgurarea qedinlelor consiliului Judelean prahova, in situalii
exceplionale, constatate de institulii abilitate;

In temeiul aft. 196 alin (1) lit. b) din Ordonan{a de Urgenld a Guvernului nr.
5712019, privind codul administrativ, cu modificErile qi completdrile ulterioare,

Preqedintele Consiliului Jude{ean Prahova emite prezenta dispozifie:

Art. 1 Se convoacd Consiliul Judetean Prahova in qedinld extraordinard, de
indatd, la data de 11 septembrie 2020, ora 12.30 la sediul consiiiului Jude{ean
Prahova. Lucrdrile qedinpi se vor desfEgura prin mijloace electronice, platforma
electronicd online - aplicatia ZOOM.

Art.2 Proiectul ordinii de zi a Eedinfei extraordinare, de indat6, conform art. l,
este cuprins in anexa care face parte integrantd din prezenta dispozilie.

Art. 3 Proiectele de hotdrdri qi materialele inscrise in proiectul ordinii de zi se
comunicd consilierilor judefeni prin mijloace electronice Ei se afiqeazi pe site-ul
Consiliului Jude{ean Prahova.

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

PRE$EDINTE,
Bogdan And

NTRASEMNEAZA:
CRETAR GI,NERAL,
Hermina Adi Bieiu

Ploieqti, 10 SEP.2020
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LaDispozitia n. J#X
Din data de 1 0 SEP.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a gedinfei extraordinare, de indati, a Consiliului Jude(ean

din data de 11 septembrie2020,ora12.30

1. Proiect de hotdrrire privind rectificarea listei obiectivelor de
anul 2020 qi a bugetului propriu al Jude.tului estimat pe anii 2021 - 2022
domnul Bogdan Andrei Toader. preEedintele Consiliului Judefean prahova.

Aviz Comisiile nr. 1 qi nr. 6.
2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea proiectului ,,Restaurarea,

revitalizarea qi punerea in valoare a obiectivului casa compozitorului paul
constantinescu, Ploiegti" qi a cheltuielilor legate de proiect - iniliat de domnul Bogdan
Andrei Toader, preqedintele Consiliului Judelean Prahova.

Aviz Comisiile nr. 1. nr. 4 si nr. 6.
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