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DrsPoztTtf.
privind convocarea Consiliului judefean prahova

in gedinfl extraordinari, de indati

Av6nd in vedere:
Prevederile art. 180 alin (1), 182 alin (4) coroborat cu art. 135 alin (1) - (), art.

179 alin (1), (4) gi (6) coroborat cu axt. 134, art. 178 alin (2) din Ordonan{a de
urgen{d a Guvernului nr. 5712019, privind codul administrativ, cu modificdrile qi
completirile ulterioare;

Prevederile art. (1) din Hotdrdrea Guvemului nr.78212020 privind prelungirea
stdrii de alert6 pe teritoriul Romdniei incep6nd cu data de 15 septembrie 2020,
precum gi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea gi
combaterea efectelor pandemiei de covlD-19, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

Hothrdrea consiliului Judelean Prahova nt. 3512020 privind adoptarea unor
mdsuri privitoare la desfbEurarea gedinlelor consiliului Judelean prahova, in situalii
excepfionale, constatate de institufii abilitate;

In temeiul axt. 196 alin (1) lit. b) din Ordonanla de Urgen{d a Guvemului nr.
57/2019, privind codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

Preqedintele Consiliului judefean Prahova emite prezenta dispoziJie:

Art. 1 Se convoacd Consiliul judelean prahova in qedin{6 extraordinard, de
indatd la data de 29 septembrie 2020, ora 14,a0, b sediul Consiliului Judelean
Prahova. Lucrdrile qedinfei se vor desfiqura prin mijloace electronice, platforma
electronicd online-aplica{ia ZOOM.

Art. 2 Proiectul ordinii de zi a qedinlei extraordinare, convocatd de indatd,
conform art. 1, este cuprins in anexa care face parte integrantd din prezenta
dispozilie.

Art. 3 Proiectele de hotdr6ri gi materialele inscrise in proiectul ordinii de zi
se comunicd consilierilor judeleni prin mijloace electronice gi se afiqeazd pe site-ul
Consiliului judefean Prahova.

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

ONTRASEMNEAZA:
CRETAR GENERAL,
Hermina Adi Bigiu

PRE$EDINTE,
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ANEXA
La Dispozifia nr.

9qL

Din data de t q Stp ru?o

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a qedinfei extraordinare, de indati a Consitiului judefean prahova

din data de 29 septembrie 2020, ora 14,00

l. Proiect de hotdrAre privind rectificarea bugetului propriu
a bugetelor unor institulii de sub autoritatea Consiliului jude{ean anul
2020 - iniliat de domnul Bogdan Andrei roader, pregedintele consiliului Judefean
Prahova.

Aviz Comisiile nr. I qi nr. 6.
2. Proiect de hotd.rAre privind aprobarea confinanldrii din bugetui

Judelului Prahova a cheltuielilor reprezentdnd l\oh din valoarea a rase aparate -
robo{i - de dezinfeclie cu lumind pulsati uv-xENoN necesare spitalului Jude{ean
de urgenJd Ploiegti - inifiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preEedintele
Consiliului Jude{ean Prahova.

Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 gi nr. 6.
3. Proiect de hotdrdre privind asocierea JudeEului prahova cu

Universitatea Petrol-Gaze in vederea realizlrii proiectului ,,SISTEM HIBRID DE
EFICIENTIZARE ENERGETICA FOLOSIND ENERGIA GEOTERMALA'' -
iniliat de domnul Bogdan Andrei roader, preqedintele consiliului Judetean
Prahova.

Aviz Comisiile nr. l, nr. 4 pi nr. 6.
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