
ROMÂNIA   
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

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

în ședință ordinară 
 
 
 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. (1) 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, 
 

   Președintele Consiliului județean Prahova emite prezenta dispoziție: 
 

  Art. 1  Se convoacă Consiliul județean Prahova în ședință ordinară la data de 
26 iulie 2022, ora 16,00, în Sala Europa, Intrarea B, din Palatul Administrativ din 
Ploiești, care se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor județeni.  

 Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare, 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, 20 iulie 2022 
 

Nr. 334 
 
 



 
 
ROMÂNIA                                     ANEXĂ  
JUDEŢUL PRAHOVA       La Dispoziția nr. 334 
CONSILIUL JUDEŢEAN      Din data de 20 iulie 2022 
PREŞEDINTE 
 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
  a ședinței ordinare a Consiliului Județean Prahova 

     din data de 26 iulie 2022, ora 16,00 
  
  
 1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului Județean Prahova din data de 22 iunie 2022. 
 2. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 
Prahova din data de 30 iunie 2022. 
 3. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului Județean Prahova din data de 13 iulie 2022. 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al 
județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean 
Prahova pe semestrul I-2022 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a 
bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 
2022  - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierului județean nou validat 
în componența unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Prahova - inițiat 
de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisia nr. 6. 
 7. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu unele localități 
din județ, în vederea realizării unor obiective de interes public - inițiat de domnul 
Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 8. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu Municipiul 
Ploiești, în vederea realizării obiectivului „Sistem de stocare și evacuare a apelor 
uzate din cartierul Mitică Apostol, în colectorul public din bulevardul Petrolului” - 
inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare între 
Județul Prahova din România și Raionul Sîngerei din Republica Moldova - inițiat de 
domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova și de 
doamna Ludmila Sfîrloagă, consilier județean. 

 Aviz Comisiile nr. 1, nr. 6 și nr. 7. 



 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare între 
Județul Prahova din România și Raionul Șoldănești din Republica Moldova - inițiat 
de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova și de 
doamna Ludmila Sfîrloagă, consilier județean. 
    Aviz Comisiile nr. 1, nr. 6 și nr. 7. 
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2023 
aferent activelor date în administrare/concesiune pentru Sistemul de Management 
Integrat al Deșeurilor din județul Prahova din Fondul de întreținere, înlocuire și 
dezvoltare - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.  
 12. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul 
public al comunei Puchenii Mari în domeniul public al județului Prahova - inițiat de 
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 13. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul 
public al comunei Florești în domeniul public al județului Prahova - inițiat de 
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 14. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul 
public al orașului Băicoi în domeniul public al județului Prahova - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 15. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al Județului 
Prahova a unui teren în suprafață de 5573 mp, situat în intravilanul Orașului 
Boldești-Scăeni, în vederea înscrierii în cartea funciară - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 16. Proiect de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-
economici și a Devizului General pentru obiectivul de investiții „Amenajare sens 
giratoriu intersecție DJ 155 cu DN 1, comuna Păulești, județul Prahova” - inițiat de 
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

 Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 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. 
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat 
aferent proiectului „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul 
Prahova - comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, 
Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și Orașul Slănic” - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 19. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general pentru 
proiectul „Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea 



eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană” - Etapa I - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 20. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general pentru 
proiectul „Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea 
infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, orașul 
Breaza, județul Prahova” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 21. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de 
funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului pentru 
Intervenție, Consiliere și Sprijin pentru Copilul Aflat în Situație de Risc Ploiești din 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - 
inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDARE ȘI REFACERE DJ 231, 0,040 
KM, ZONA KM 6+850, COMUNA GORNET, JUDEȚUL PRAHOVA” - inițiat de 
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDARE ȘI REFACERE DJ 101S, 0,200 
KM, PUNCT „CARIERĂ”, COMUNA SECĂRIA, JUDEȚUL PRAHOVA” - 
inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Consolidare și refacere DJ 235, 0,020 km, zona km  
2+950, comuna Lapoș, județul Prahova” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Refacere DJ 235, km  2+250, 0,050 km, comuna 
Lapoș, județul Prahova” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Construire pod peste râul Teleajen pe DJ 102B - km 
1+700, comuna Drajna, județul Prahova” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste Râul Teleajen, pe DJ 217, km 



2+725, comuna Lipănești, județul Prahova” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste torentul Vlădișor pe DJ 102I, 
km 23+950, comuna Valea Doftanei, județul Prahova” - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Refacere și consolidare DJ 101T, L=0,640 km, 
comuna Bertea (PV nr. 2954/28.05.2021)” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Refacere DJ 219, L=0,125 km, comuna Predeal 
Sărari (PV nr. 3705/25.06.2021)” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste râul Prahova pe DJ 147, km 
5+360, Malamuc, comuna Gherghița,  județul Prahova” - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Refacere DJ 234, L=0,021 km, comuna Salcia (PV 
nr. 941/07.04.2021)” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6.  
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii, prin cumpărare, a unor 
imobile din patrimoniul Societății „Brazi Industrial Parc” S.A. în domeniul public al 
Județului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.  
 34. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Prahova nr. 158/2022 referitoare la solicitarea trecerii unor imobile din domeniul 
public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova - inițiat de 
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.  

  Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
  35. Diverse. 
 
 
 
 


