
ROMÂNIA   
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind convocarea Consiliului Judeţean Prahova  

în şedinţă extraordinară, de îndată 
 
 Având în vedere: 
 Prevederile art. 180 alin (1), 182 alin (4) coroborat cu art. 135 alin (1) - (4), art. 
179 alin (1), (4) și (6) coroborat cu art. 134, art. 178 alin (2) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 Prevederile art. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1243/2021 privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 09 decembrie 2021, precum 
și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 35/2020 privind adoptarea unor 
măsuri privitoare la desfășurarea ședințelor Consiliului Județean Prahova, în situații 
excepționale, constatate de instituții abilitate; 
 În temeiul  art. 196 alin (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

   Preşedintele Consiliului judeţean Prahova emite prezenta dispoziţie: 
 

   Art. 1  Se convoacă Consiliul judeţean Prahova în şedinţă extraordinară, de 
îndată la data de 15 decembrie  2021, ora 16,15, la sediul Consiliului Județean 
Prahova. Lucrările ședinței se vor desfășura prin mijloace electronice, platforma 
electronică online-aplicația ZOOM. 

 Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare, de îndată, convocată 
conform art. 1, este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 Art. 3 Proiectul de hotărâre înscris în proiectul ordinii de zi se comunică 
consilierilor județeni prin mijloace electronice și se afișează pe site-ul Consiliului 
județean Prahova. 

 Art. 4 Asupra proiectului de hotărâre, aferent proiectului ordinii de zi, 
consilierii județeni pot formula și depune amendamente. 

 
                                                   PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
 
                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                   SECRETAR  GENERAL, 
                                 Hermina Adi Bîgiu 
 
Ploieşti, 14 decembrie 2021  
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ROMÂNIA            ANEXĂ  
JUDEŢUL PRAHOVA             La Dispoziția nr. 788 
CONSILIUL JUDEŢEAN            Din data de 14 decembrie 2021 
PREŞEDINTE 
 
 
 
 
 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
  a şedinţei extraordinare, de îndată a Consiliului judeţean Prahova 

     din data de 15 decembrie  2021, ora 16,15 
 
 
 
 
 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din impozitul pe venit încasate suplimentar - cota de 6 % pe anul 
2021 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


