
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 31 octombrie 2022, ora 14:00, 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, 25 octombrie 2022 

Nr. 522 



ROMÂNIA                                ANEXĂ  
JUDEŢUL PRAHOVA           La Dispoziția nr. 522 
CONSILIUL JUDEŢEAN          Din data de 25 octombrie 2022 
PREŞEDINTE 
 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
  a ședinței ordinare a Consiliului Județean Prahova 

     din data de 31 octombrie 2022, ora 14,00 
  
  
 1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului Județean Prahova din data de 23 septembrie 2022. 
 2. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 
Prahova din data de 29 septembrie 2022. 
 3. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului Județean Prahova din data de 04 octombrie 2022. 
 4. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 
Județean Prahova din data de 11 octombrie 2022. 
 5. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului Județean Prahova din data de 13 octombrie 2022. 
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al 
județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean 
Prahova la data de 30 septembrie 2022 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

        Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
  7. 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. 
  8. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu unele localități 
din județ, în vederea realizării unor obiective de interes public - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

          Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
  9. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii 
Consiliului Județean Prahova nr. 247/2022 privind asocierea Județului Prahova cu 
unele localități din județ, în vederea realizării unor obiective de interes public - 
inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

    Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
  10. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii 
Consiliului Județean Prahova nr. 126/2022 privind asocierea Județului Prahova cu 
unele localități din județ, în vederea realizării unor obiective de interes public - 
inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

    Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
  11. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al Județului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 



   Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
  12. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii în domeniul public al 
Județului Prahova a drumului comunal DC 1 înscris sub numerele cadastrale 28468 
și 27886, aflat în domeniul public al Comunei Cornu, în scopul clasificării ca drum 
județean - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

        Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune al 
Județului Prahova pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Ploiești, B-dul 
Independenței nr. 15, județul Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3, nr. 4 și nr. 6. 
  14. Proiect de hotărâre privind transmiterea temporară a sectorului de drum 
județean DJ 101P, situat pe teritoriul administrativ al comunei Măgureni, 
proprietate publică a Județului Prahova, din administrarea Consiliului Județean 
Prahova în administrarea Consiliului Local al comunei Măgureni - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  15. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice 
de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea „Plopeni Industrial 
Parc” S.A. - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 14/2022 a 

Consiliului Județean Prahova privind aprobarea componenței Colegiului Director al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de 
domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
  17. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului 
Prahova în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul 
Vinului” - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean 
Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  18. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Județului Prahova în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” - inițiat de 
domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

          Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de 
delegare a gestiunii prin concesiune a activităților de exploatare a Depozitului 
ecologic de deșeuri menajere și a Stației de brichetare deșeuri lemnoase Vălenii de 
Munte nr. 14893/5796/2006 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

   Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  20. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu Universitatea 
Petrol-Gaze din Ploiești în vederea realizării proiectului „SISTEM HIBRID DE 
EFICIENTIZARE ENERGETICĂ FOLOSIND ENERGIA GEOTERMALĂ” 



-  inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean 
Prahova. 
       Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 și nr. 6. 
  21. Proiect de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-
economici și a devizului general actualizat, precum și aprobarea sumei reprezentând 
categoriile de cheltuieli finanțate din bugetul local pentru realizarea obiectivului de 
investiții „VARIANTĂ OCOLITOARE MIZIL” - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

              Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
  22. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a calității de 
reprezentant al județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea 
„Brazi Industrial Parc” S.A. a domnului consilier județean Constantin Răzvan 
Constantin și desemnarea unei alte persoane în această calitate - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

   Aviz Comisia nr. 6. 
  23. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 
UAT Județul Prahova și UAT orașul Plopeni în vederea realizării, reabilitării, 
extinderii și modernizării unor obiective de investiții  în sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate 
cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la 
apă potabilă - -  inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului 
Județean Prahova. 
      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  24. Proiect de hotărâre privind încetarea proiectului „Restructurarea 
/Închiderea Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
Sinaia și Înființarea de case de tip familial și centre de zi pentru copii” - inițiat de 
domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 

   25. Diverse (Informare nr. 23317/11.10.2022 privind situația spațiilor 
locative din imobilele aflate în domeniul privat al Județului Prahova). 
 


