
 
ROMÂNIA   
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

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

în şedinţă extraordinară, de îndată 
 
 
 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, de 
îndată la data de 17 februarie 2023, ora 11:00, 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, de îndată 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, 16 februarie 2023 
 
Nr. 238 
 



ROMÂNIA                              ANEXĂ  
JUDEŢUL PRAHOVA          La Dispoziția nr. 238 
CONSILIUL JUDEŢEAN         Din data de 16 februarie 2023 
PREŞEDINTE 
 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
  a ședinței extraordinare, de îndată a Consiliului Județean 

Prahova din data de 17 februarie 2023, ora 11,00 
 

  
  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-
teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Prahova pe anul 2023 și 
estimări pe anii 2024-2026 - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6. 
  2. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul 
privat a unor bunuri imobile aflate în proprietatea Județului Prahova și în 
administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Târg, în 
vederea demolării acestora - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele 
Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6. 
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Închiderea Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
Sfântul Andrei Ploiești prin înființarea a două case de tip familial și a unui Centru 
de zi pentru copii în orașul Boldești-Scăeni” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2, nr. 5 și nr. 6. 
   4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Închiderea Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
Sfântul Andrei Ploiești prin înființarea a două case de tip familial și a unui Centru 
de zi pentru copii în comuna Râfov” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, 
președintele Consiliului Județean Prahova. 

     Aviz Comisiile nr. 1, nr. 2, nr. 5 și nr. 6. 
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-
economici, a devizului general actualizat și a cheltuielilor finanțate de la 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. 
   

 
 

   
 

 


