
ROMÂNIA   
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

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

în şedinţă extraordinară 
 
 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. 1183/2021 privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 09 noiembrie 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 la 
data de 16 noiembrie  2021, ora 16:00, 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, convocată conform art. 
1, este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

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

 Art. 4 Asupra proiectelor de hotărâri, aferente proiectului ordinii de zi, 
consilierii județeni pot formula și depune amendamente. 
 

 
                                                   PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
 

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                   SECRETAR  GENERAL, 

                                 Hermina Adi Bîgiu 
Ploieşti, 12 noiembrie 2021  
 
Nr. 723 



ROMÂNIA           ANEXĂ  
JUDEŢUL PRAHOVA            La Dispoziția nr. 723 
CONSILIUL JUDEŢEAN           Din data de 12 noiembrie 2021 
PREŞEDINTE 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
  a şedinţei extraordinare a Consiliului judeţean Prahova 

     din data de 16 noiembrie  2021, ora 16,00 
 

1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului județean Prahova din data de 18 octombrie 2021. 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent 
obiectivului „VARIANTĂ OCOLITOARE PĂULEȘTI” - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor 
tehnico-economici, amplasamentului aferent lucrărilor de utilitate publică și a 
declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie 
coridorul de expropriere  pentru obiectivul de investiții „VARIANTĂ OCOLITOARE 
AZUGA - BUȘTENI” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții  „VARIANTĂ OCOLITOARE COMARNIC” - inițiat de 
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții „VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL” - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate al  
obiectivului de investiții „Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare și 
supraveghere video a traficului pe drumurile publice de interes județean și 
dezvoltarea unui centru de management al traficului prin aplicații video specializate” 
- inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 7. Proiect de hotărâre privind Actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții „Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu 
DJ 101I și strada Buda, județul Prahova”, a indicatorilor tehnico-economici și 
aprobarea amplasamentului aferent lucrării de utilitate publică și a declanșării 
procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul 
de expropriere -  inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

    Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
Județului Prahova în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 
Managementul Deșeurilor Prahova” - inițiat de domnul Dumitru Tudone, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

    Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
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