ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE
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;
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 13 iulie 2022, ora 17,00, 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, de îndată, 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, 13 iulie 2022
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ANEXĂ
La Dispoziția nr. 330
Din data de 13 iulie 2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinară, de îndată a Consiliului judeţean
Prahova din data de 13 iulie 2022, ora 17,00

1. Depunerea jurământului de către consilierul județean nou validat.
2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de
expirarea duratei normale, a unui mandat de consilier județean - inițiat de domnul
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisia nr. 6.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnicoeconomici și a Devizului General pentru obiectivul „Reabilitare DJ 102I – Valea
Doftanei: Km 35+100 - Km 37+620” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu,
președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.

