
 
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; 
 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 31 ianuarie 2023, ora 15,00, 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. 

 
 

                                                   P. PREŞEDINTE, 
    VICEPREȘEDINTE, 

      Dumitru Tudone 
 

                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                   SECRETAR  GENERAL, 
                                      Hermina Adi Bîgiu 

 
 

 
Ploieşti, 27 ianuarie 2023 
 
Nr. 202 



ROMÂNIA                              ANEXĂ  
JUDEŢUL PRAHOVA          La Dispoziția nr. 202 
CONSILIUL JUDEŢEAN         Din data de 27 ianuarie 2023 
PREŞEDINTE 
 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
  a ședinței extraordinare a Consiliului Județean 
Prahova din data de 31 ianuarie 2023, ora 15,00 

 
  1. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor 
agricole și a prețului mediu al ierbii obținută de pe pajiști, pentru anul fiscal 2023 - 
inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  2. Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului 
Județean Prahova în administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă, Comuna 
Filipeștii de Târg a unui imobil situat în Comuna Ariceștii Rahtivani, sat Nedelea, 
proprietate publică a Județului Prahova - inițiat de domnul Dumitru Tudone, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
  3. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii în domeniul public al 
Județului Prahova a unui imobil, aflat în domeniul public al Orașului Boldești-
Scăeni - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean 
Prahova. 
     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  4. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii în domeniul public al 
Județului Prahova a unor imobile, aflate în domeniul public al Comunei Bucov - 
inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
       Aviz Comisiile nr. 1, nr. 3 și nr. 6. 
  5. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al Județului 
Prahova a unor construcții edificate pe terenul identificat cu numărul cadastral 
149269, aflat în proprietatea publică a Județului Prahova - inițiat de domnul 
Constantin Cristian Apostol, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.   
     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice 
de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea „Brazi Industrial 
Parc” S.A. - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului 
Județean Prahova. 
     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice 
de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Compania de Servicii Publice 
și Energii Regenerabile Prahova S.A. - inițiat de domnul Dumitru Tudone, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
  8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 440/2022 a 
Consiliului Județean Prahova privind prelungirea termenelor de dare în folosință 
gratuită și modificarea suprafețelor 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. 
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului referitor la stadiul 
realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în județul Prahova 
2019-2023” în anul 2022 - inițiat de domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al 
Consiliului Județean Prahova. 
     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
                10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru 
Centrul Județean de Cultură Prahova - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

      Aviz Comisiile nr. 1, nr. 4 și nr. 6. 
  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru 
repartizarea unor locuințe de serviciu din fondul locativ al Județului Prahova - 
inițiat de domnul Constantin Cristian Apostol, vicepreședinte al Consiliului 
Județean Prahova. 
     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
  12. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/asistat 
estimat pe anul 2023 pentru serviciile sociale rezidențiale destinate persoanelor 
vârstnice din Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Pensionari din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare Fîntînele - inițiat de domnul Dumitru Tudone, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
  13. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/asistat 
estimat pe anul 2023 pentru serviciile sociale rezidențiale destinate persoanelor 
vârstnice din Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru 
Persoane fără Adăpost Puchenii Mari - inițiat de domnul Dumitru Tudone, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
  14. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Școlii Profesionale 
Speciale, orașul Plopeni, a unei construcții din imobilul proprietate publică a 
județului Prahova, situat în orașul Plopeni, strada Republicii nr. 10B - inițiat de 
domnul Dumitru Tudone, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. 
     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
 

 
   

 
 


