
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN
PRE$EDINTE

DrsPoztTrE
privind convocarea Consitiutui ju defean prahoya

in qedinfi extraordinarl

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

art. 179 alin. (1), (+) 9i (6) coroborat u art. 134, art. t7B alin. (2) din Ordonanfa de
urgen!6 a Guvernului nr. 5712019, privind codul administrativ, cu modificdrile qi

completirile ulterioare;

Prevederile art. (1) dinHotdrdrea Guvemulu|nr.78212020 privindprelungirea
stdrii de alertdpe teritoriul Rom6niei incepdnd cu datade 15 septembrie2020,precum
qi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea
efectelor pandemiei de covlD-19, cu modificdrile Ei completErile ulterioare;

in temeiul art. 196 alin (1) lit. b) din ordonan[a de lJrgen[d a Guvemului nr.
57 12019, privind codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare ,

Pregedintele Consiliului judefean Prahova emite prezenta dispozifie:

Art. 1 Se convoaci Consiliul judelean Prahova in qedintd extraordinar6, la data
de 23 septembrie 2020, ora 15,00, in Sala Europa, intrarea B, din palatul Administrativ
din Ploieqti, care se va desfhqura cu participarea fizicl, a consilierilor jude{eni.

Art. 2 Proiectul ordinii de zi a Eedinfei extraordinare, convocatd conform art. 1.,

este cuprins in anexa care face parte integantd 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 afiEeazd pe site-ul
Consiliului jude{ean Prahova.

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

PRESEDINTE,
Bogdan.rnur;h4

ONTRASEMNEAZA:
TAR GENERAL,

Ploieqti,

r,ntr.Oflfg)

Nr. "?IF

1 I SEP, 2020

llermina {diligiu
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ANEXA n--
La Dispozilia nr. lrLV
Din data de I g SEp. ?0?0

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a qedin{ei extraordinare a Consiliului judetean prah

din data de 23 septembrie 2020, ora 15.00

1 Aprobarea Procesului-verbal al Sedintei ordinare a Cons
Prahova din data de 08 septembrie 2020.

2. Aprobarea Procesului-verbal al ;edin(ei extraordinare, de indat6, a consiliului
Judefean Prahova din data de 1 I septembrie 2020.

3. Proiect de hot6rare privind rectificarea bugetului propriu al Jude{uiui gi a
bugetelor unor institulii de sub autoritatea Consiliului Judefean Prahova pe anul2020
- iniliat de domnul Bogdan Andrei Toader, pre;edintele consiliului Judelean prahova.

Aviz Comisiile nr. I qi nr. 6.
4. Proiect de hotdrdre privind modificarea unor hotdr6ri ale Consiliului Jude{ean

Prahova referitoare la darea in administrare a unor bunuri imobile ce aparlin
domeniului public al judefului Prahova - iniliat de domnul Bogdan Andrei roader,
preqedintele Consiliului Jude{ean Prahova.

Aviz Comisiile nr. I qi nr. 6.

5. Proiect de hotdrAre privind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli
rectificat pe anul 2020 pentru Societatea ,,Ploieqti Industrial parc', S.A. - iniliat de
domnul Bogdan Andrei Toader, preqedintele Consiliului Judetean prahova.

Aviz Comisiile nr. 1 qi nr. 6.

6. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Regulamentului de organizare gi
funclionare a consiliului Judefean Prahova - iniJiat de domnul Bogdan Andrei roader,
pre;edintele Consiliului Jude{ean Prahova.

Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2,w.3,rc.4,nr.5 qi nr. 6.
7. Proiect de hot6rdre privind desemnarea unui reprezentant in Consiliul director

al Fundafiei ,,Constantin Stere" - iniliat de domnul Bogdan Andrei Toader, preqedintele
Consiliului Jude{ean Prahova.

Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 qi nr. 6.
8. Proiect de hotdr6re privind tnfiinlarea Centrului de Zi pentru copii aflafi in

situalie de risc de separare de pdrinli in cadrul complexului de Servicii ,,sfenta Mada"
Vdlenii de Munte, institulie frrE personalitate juridicd a Direcliei Generale de Asisten{d
Social[ qi Protecjia copilului Prahova - iniliat de domnul Bogdan Andrei Toader,
preEedintele Consiliului Judelean Prahova.

Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 qi nr. 6.

9. Proiect de hotdrdre privind infiinfarea, prin reorgani zare, a Centrului
Gaudeamus tn cadrul Complexului de Servicii Comunitare ,,Sf. Filofteia', C6mpina,
institulie fbrd personalitate juridicd a Direc{iei Generale de Asisten{d Sociald gi
Proteclia copilului Prahova - ini{iat de domnul Bogdan Andrei Toader, preqedintele
Consiliului Jude[ean Prahova.

Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 si ff. 6.



10. Proiect de hotSrdre privind aproba.rea organigramei, a statului de funclii gi a
regulamentului de organizate qi funclionare pentru centrul de primire in Regim de
urgenld din cadrul complexului de Servicii comunitare ,,,cire;arii" ploieEti, institufie
fdri personalitate juridicd a Direcliei Generale de Asisten{i Sociald Ei protec{ia
copilului Prahova - ini{iat de domnul Bogdan Andrei Toader, presedintele Consiiiului
Jude{ean Prahova.

Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 9i nr. 6.
11. Proiect de hotirare pentru modificarea si completarea Hotdr6rii nr.2012020 a

consiliului Judefean Prahova privind aprobarea componenfei colegiului Director al
Direcliei Generale de Asisten{d Sociald si popilului Prahova - iniliat de
domnul Bogdan Andrei Toader, preEedintel udelean Prahova.

Aviz Comisiile nr. 5 si nr. 6.


