
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 
21 decembrie 2022, ora 15,00, în Sala Marea Unire, din Palatul Culturii 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, 15 decembrie 2022 
 

Nr. 649 



ROMÂNIA                               ANEXĂ  
JUDEŢUL PRAHOVA          La Dispoziția nr. 649 
CONSILIUL JUDEŢEAN         Din data de 15 decembrie 2022 
PREŞEDINTE 
  

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
  a ședinței ordinare a Consiliului Județean 

Prahova din data de 21 decembrie 2022, ora 15,00 
 

 
  1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului Județean Prahova din data de 23 noiembrie 2022. 
 2. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 
Prahova din data de 29 noiembrie 2022. 
  3. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare, de îndată a 
Consiliului Județean Prahova din data de 09 decembrie 2022. 
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al 
județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean 
Prahova la 30 noiembrie 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 stabilirea unor taxe și taxe speciale pentru 
anul fiscal 2023 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2, nr. 4 și nr. 6. 
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Refacere DJ 102I – L = 0,500 Km, DJ 101R – L = 
0,100 Km și DJ 207 – L = 0,035 Km, municipiul Câmpina” - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 6. 
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a 
principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de 
investiții  „VARIANTĂ OCOLITOARE BĂNEȘTI – VALEA DOFTANEI” - inițiat 
de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a 
sumei de cofinanțare, în completarea sumei alocate prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală, etapa a II-a, pentru obiectivul de investiții „REABILITARE DJ 
102I – VALEA DOFTANEI Km 35+100-Km 37+620” - inițiat de domnul Dumitru 
Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2 și nr. 6. 



  10. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public 
al Județului Prahova în domeniul public al comunei Ceptura - inițiat de domnul 
Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
  11. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în folosință 
gratuită și modificarea unor spații în imobilele proprietate publică a județului 
Prahova, situate în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4 și Șoseaua Vestului 
nr. 14-16 - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului 
Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
  12. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de închiriere a unor 
spaţii în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul 
Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2-4 - inițiat de domnul Dumitru Tudone, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă 
gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate privată a judeţului Prahova, situat în 
municipiul Ploieşti, str. Țițeica nr. 4 - inițiat de domnul Dumitru Tudone, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
  14. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului 
Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Hidro Prahova” S.A. 
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat - revizia II pe anul 
2022- inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean 
Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
  15. Proiect de hotărâre privind achiziționarea, în condițiile legii, pentru 
anul 2023, a unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare pentru 
Județul Prahova și Consiliul Județean Prahova - inițiat de domnul Dumitru Tudone, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
  16. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de 
funcții pentru Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova - inițiat de domnul 
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 și nr. 6. 
  17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Județean Prahova în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean 
Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
  18. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de 
funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Ploiești - inițiat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
  19. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente 
funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Prahova, din instituțiile și serviciile publice din subordinea 



acestuia și pentru unele categorii de personal ale căror salarii se asigură din bugetul 
județului Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului 
Județean Prahova. 

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


