ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JIJDETEAN
PRf,$EDINTE

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului judetean prahova
in gedinfi ordinari

in temeiul art. 178 alin (l) Si art. 196 alin (l) lit. b) din Ordonanta

de

Urgen{e a Guvemului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modific6rile si
complethrile ulterioare;
Preqedintele Consiliului judefean Prahova emite prezenta dispozifie:

Art.unic. Se convoacd Consiliul judelean prahova in qedin!6 orykcruq la
data de 3l maftie 2020, ora 15,00, in Sala Europa (fosti de 500 locurpritrartx!,

parter, din Palatul Administrativ din Ploieqti.

Proiectul ordinii de zi este urmetorul:
1. Aprobarea Procesului - Verbal al gedinJei extraordinare a Co&isdtd
jude{ean Prahova din data de 06 februarie 2020.
2. Aprobarea Procesului - Verbal al ;edinlei ordinare a Consiliului judelean
Prahova din data d e 20 februarie 2020 .
3. Aprobarea Procesului - Verbal al gedinfei extraordinare, de indat6 a
Consiliului jude{ean Prahova din data de 16 maftie 2020.
4. Proiect de hotdrAre privind rectificarea bugetului propriu al judetului qi a
bugetelor unor instihrlii de sub autoritatea Consiliului.judelean prahova pe anul
202,0 - initiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preqedintele Consiliului judelean
Prahova.
5. Proiect de hotArare privind introducerea in domeniul public al judefului
Prahova a unui teren situat in municipiul Ploieqti - inifiat de domnul Bogdan Andrei
Toader, preqedintele Consiliului judelean Prahova.
6. Proiect de hotirdre privind aprobarea pred6rii cEtre Ministerul Lucrdrilor

,

.

Publice, Dezvolta.rii 9i Administraliei prin Compania Nafionala de Investifii
,,C.N.I." S.A., a amplasamenhrlui DJ 102I, in vederea realizdrii de cdtre Comoania
Nafionala de Investilii ,,C.N.I." S.A. a obiectivului de investilii: ,,Reabilitare
Ei
modemizare DJ 102I, Valea Doftaaei, judeful prahova-Bridet, Jude{ul Braqov,, ini{iat de domnul Bogdan Andrei Toader, pregedintele Consiliului judelean prahova.
7. Proiect de hotlr"are privind aprobarea bugetului de venituri fi cheltuieli pe
anul 2020 pentru Societatea ,]loiegti Industrial parc,' S.A. - iniliat de domnul
Bogdan Andrei Toader, pregedintele Consiliului jude{ean prahova.
8. Proiect de hotdrdre privind modificarea organigramei qi a statului de
funclii pentru Spitalul de Obstetricd Ginecologie Ploiegti - iniliat de dornnul Bogdan
Andrei Toader, preqedintele Consiliului jude{ean Prahova.

9. Proiect de hotdrere

modificarea orgaaigramei $t a statului de
^ .. pentru Mr.rzeul Judelean privind
irncfii
de. Istorie qi e.fr"otogi;pffifi'l^ini{iut

,'
a. aornnul
Bogdan-Andrei Toader, preqedintele Consiiiului
ludelian
privind modificareu uno. p."u"a".i ale Hotirdrii
, ,, ,.^,tO."r:bo.9".h9,3,T"
nr.
t++tzvro
a Lonsltlutur Judetean prahova referitoare la validarea componen{ei
^nominale a
_Autoritdfii Teritoria.le de Ordine publica prahova inlliut a" do..rul
Bogdan Ardrei Toader, preqedintele Consiliului judelean
11. Proiect de hotdrdre privind stabilirea cotei
pa4i care
titularii dreptului de administrare unor bunuri p.opri"iut" foate fi incasatd de
puiiica sau privata a
judelului prahova din cuantumui -a
- rrili"t aJ o"'r"J iJfi#ena."i roua".,
"rrn"i
pregedintele Consiliului judefean prahova.
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12. Proiect de hotdrdre privind aprobarea unor
mdsuri privitoare la
desldgurarea gedinfelor Consiliului luaE"un
e.;;rf ; ;'*",ti exceplronate,
constatate de institutiile abilitate _ iniliat
de Oornoui nogJan 'Ldrei Toader,

pregedintele Consiliului judelean prahova.

13. Diverse (Raport de activitate nr. 23/CPC/03.03.2020,
Adresa ru.
4905 I/B I 7 / 03.03.2020).

In

contextul situatiei generate de pandemia CO\flD_I9,

publicului la qedinla Consiliului jude{ean prahova
este interzis.

accesul

PRE$EDINTE,
Bogdan Andrei Toader

G{4NTRASEMNEAZA:
WCRETAR GENERAL,
Hermina Adi Bigiu

Ploieqti,
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