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Anunţ privind organizarea unei întâlniri de dezbatere publică 

 
Astăzi, 10.02.2023 Consiliul Județean Prahova invită pe toţi cei interesaţi la întâlnirea de 

dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ:  
Proiect de hotărâre privind organizarea serviciului public de transport județean de 

persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a județului Prahova. 
Evenimentul are loc în data de 20.02.2023, ora 11:00, în sala Europa, aflată la adresa Bd. 

Republicii nr. 2-4, Intrarea B, Palat Administrativ, Municipiul Ploiești.  
Ordinea de zi a evenimentului:  

- Deschiderea evenimentului (anunţarea temei şi a ordinii de zi, prezentarea reprezentanţilor 
instituţiei, a procedurii şi a regulilor de desfăşurare a evenimentului). 

- Prezentarea succintă a motivaţiei şi a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice 
(reprezentant al iniţiatorului, experţi şi/sau specialişti care au participat la elaborare).  

- Prezentarea verbală de către cetăţenii interesaţi a propunerilor privind modificarea 
proiectului de act normativ supus dezbaterii publice. 

- Închiderea întâlnirii (prezentarea etapelor următoare în procesul de adoptare, cu 
menţionarea termenelor aferente). 

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea 
la dispoziţie 5 minute pentru prezentare.  

Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de e-mail informații@cjph.ro 
sau direct la sediul instituţiei Bd. Republicii nr. 2-4, Intrarea B, Palat Administrativ, de luni 
13.02.2023 până miercuri 15.02.2023, în intervalul orar 8:00-16:30, persoana de contact Pîrvu 
Nicoleta Adriana, telefon: 0244 526 498.  
     La dezbaterea publică sunt invitaţi să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toţi 
cei interesaţi: persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, societăţi comerciale, 
reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate, ai presei etc. 
      Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: textul complet al proiectului de 
hotărâre, Anexele nr. 1 - 12 la acesta, Referatul de aprobare al vicepreședintelui Consiliului 
Județean, domnul Apostol Constantin Cristian, și Raportul structurii de specialitate. 
  Documentaţia poate fi consultată:  

   • pe pagina de internet a instituţiei, la linkul: https://cjph.ro/informatii-publice/transparenta-
decizionala/consultare-publica/ 

   • la sediul instituţiei din Ploiești, Bd. Republicii nr. 2-4, prin intermediul Serviciului 
Transport, din cadrul Direcției Servicii și Achiziții Publice,  luni - miercuri, între orele 8:00 – 
16:00. 
    Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura 
Consiliului Județean Prahova, situată la Intrarea B, cam. 61, parter, Palatul Administrativ, luni -
miercuri, între orele 8:00 – 16:30. 
     Menţionăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind 
proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se mai pot depune până la 
data de 15.02.2023:  
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   • prin formularul online disponibil pe pagina de internet la https://cjph.ro/wp-
content/uploads/2022/07/FORMULAR_PENTRU_COLECTARE_DE_PROPUNERI_SUGESTII_OPINII_CU_VALOARE_DE_RECOMANDARE.docx;  
   • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: informatii@cjph.ro;   
   • prin poştă, pe adresa Bd. Republicii nr. 2-4; 

 • la sediul instituţiei – Registratură, luni-miercuri, în intervalul orar 8:00-16:30. 
Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind Proiectul de hotărâre privind 

organizarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate pe raza 
administrativ-teritorială a județului Prahova”. 
     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de 
internet la https://cjph.ro/informatii-publice/transparenta-decizionala/consultare-publica/. 
     Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.  
     Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la telefon: 0244 526 498, 0244 514 
545 int.126, e-mail: informații@cjph.ro, persoană de contact: Pîrvu Nicoleta Adriana. 
 
 

 

PREȘEDINTE, 

Iulian DUMITRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 
ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
SERVICIUL GESTIUNE DOCUMENTE ȘI RELAȚII PUBLICE 
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