ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Prahova
din data de 24 aprilie 2014, ora 15,00
La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 129 din
16.04.2014 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi domnul
Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi următorii 34 de
consilieri judeţeni: Danielescu Sebastian, Ciolac Dan, Cord Ovidiu, Cornea Dănuţ
Marcel, Costin Zaharia, David Simona, Dobre Adrian Florin, Donache Gheorghe,
Dosaru Elena Iuliana, Dragomir Florin Auraş, Enescu Rareş Dan, Ionescu Radu
Cezar Liviu, Ionică Ion, Manta Adrian, Mitrea Laurenţiu Daniel, Moraru Romu,
Neaga Gheorghe, Neagoe Dumitru Daniel, Necula Gheorghe, Negoi Constantin,
Nicolai Marius, Niculescu Georgiana Diana, Niţă Cătălin Răzvan, Pătraşcu Vasile,
Pinţoiu Toma, Popovici Elisabeta, Sandu Ana, Sfîrloagă Ludmila, Şepşi Daniel,
Tabacu Jenica, Toader Bogdan Andrei, Tudora Dorin, Vasile Viorica şi Viter
David Andrei.
Au lipsit domnul vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova Rebega
Constantin Laurenţiu şi domnul consilier judeţean Meşca Darius Dumitru.
De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean au participat următorii invitaţi:
dna Rodica Paraschiv, prefectul judeţului Prahova; dna Fabioara Ionescu,
administratorul public, Consiliul judeţean Prahova; dl. Mihail Pavel, secretarul
judeţului Prahova; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcţiei economice;
dl. Ion Iordăchescu, directorul executiv al Direcţiei tehnice; dl. Marius Constantin
Nicolae, directorul executiv al Direcţiei absorbţie fonduri europene; dna Elena
Popescu, director executiv adjunct al Direcţiei economice; dna Elena Ion, consilier
în cadrul Serviciului resurse umane; dl. Cristian Topală, şeful Serviciului
administrare clădiri; dl. Marcel Nica, directorul Companiei de Servicii Publice şi
Energii Regenerabile Prahova S.A.; dna Oresta Vasile, managerul Spitalului de
Pediatrie Ploieşti; dl. Alexandru Bocioacă, directorul executiv adjunct al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova şi reprezentanţii
presei.
Dl. Mircea Cosma
Bună ziua!
Suntem prezenţi 33 de consilieri, lipsesc domnii Rebega, Meşca şi Toader.
Ordinea de zi este conform celor discutate, are 17 puncte, plus Diverse.
Dacă mai aveţi puncte la ordinea de zi? Domnul Dragomir, vă rog.
Dl. Florin Auraş Dragomir
Domnule preşedinte, grupul de consilieri PP-DD revine cu solicitarea de a
reintroduce pe ordinea de zi problema domnului consilier Niţă, având în vedere că,
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am înţeles, chiar astăzi a venit răspunsul de la Comisia de Etică de la Bucureşti.
Am dori să îl reintroduceţi pe ordinea de zi, astăzi, dacă se poate.
Dl. Mircea Cosma
Dar unde este materialul?
Dl. Florin Auraş Dragomir
Păi, este depus, de la precedentele şedinţe, acelaşi proiect de hotărâre.
Dl. Mircea Cosma
Am înţeles. Aveţi comentarii la aceasta?
Dl. Gheorghe Neaga
Da, domnule preşedinte. Deja aveam emoţii că începe şedinţa fără problema
domnului Niţă. Dar, am o rugăminte la dumneavoastră, domnule preşedinte. Dacă
nu avem materialul la mapă, nu mai discutăm, pierdem timpul. Să îl depună în
termen, în timp şi vom discuta şi acest subiect.
Dl. Mircea Cosma
Mulţumim. Alte păreri? Ziceţi, alte păreri? Poftiţi, domnul Ionescu.
Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu
Totuşi, părerea mea este ca să ne hotărâm, într-un fel, sau în altul, ca să
încheiem odată circoteca aceasta numită „cazul Niţă”. Ori este albă, ori este
neagră, cineva trebuie să îşi asume răspunerea, da? Înţeleg că nici majoritatea nu
vrea să îşi asume răspunderea să treacă la un vot direct, în plen, să respingă... Deci,
haideţi, să luăm o hotărâre, că devenim, la un moment dat, penibili cu chestia
aceasta, adică, vorba domnului Neaga, cu serialul... Haideţi, să o rezolvăm într-un
fel, că aşa este penibil, în fiecare şedinţă să discutăm subiectul acesta, adică... Eu
mă ridic data viitoare şi ies din sală până când se discută problema aceasta.
Dl. Mircea Cosma
Doamna Sfîrloagă.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Stimaţi colegi, am avut, într-adevăr, un material depus de colegul nostru,
Niţă Cătălin, ieri, la Registratură, prin care ne anunţă că are un certificat de grefă,
prin care ne anunţă că are termen în 4 iunie. Este singurul material pe care l-am
avut. Altceva, nimic. L-am văzut, ştim despre el. Nu ştiu de unde apare iarăşi
această discuţie. Noi am fost informaţi...
Dl. Mircea Cosma
La 13,20 a intrat la Registratură un material PP-DD, dar îşi urmează
circuitul, deci, eu nu am ce să îi fac acum. Dacă intra la 10 dimineaţă, poate că
acum avea un circuit, dar, dacă intră la Registratură la 13,20... M-am documentat
înainte de a intra, dar, nici chiar aşa, adică... Bine că nu a venit la 3 fără 5... Dar,
este, într-adevăr, depus unul de la domnul Niţă cu certificatul de grefă, de ieri, că
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se judecă pe 6 iunie, cred, nu? 4 iunie şi am zis: „Domnule, nu este singurul
material pentru ordinea de zi. Să vedem şi punctul celălalt de vedere”. Aşa că, s-a
făcut o propunere de a completa ordinea de zi. Întrebarea mea este cine este
pentru? 1, 2, 3. Câte sunt? 1, 2, 3, 4, sau 3? Că Niţă nu poate să voteze, nu are voie
să voteze pentru el însuşi. Cine se abţine? Cine este împotrivă? 1 împotrivă.
Deci, 3 voturi pentru, 1 împotrivă şi ceilalţi, abţineri.
Propunerea nu a fost aprobată: 3 voturi pentru (Florin Auraş Dragomir,
Georgiana Diana Niculescu şi Jenica Tabacu), 1 vot împotrivă (Rareş Dan Enescu)
şi 29 abţineri (Mircea Cosma, Sebastian Danielescu, Ludmila Sfîrloagă, David
Andrei Viter, Ion Ionică, Adrian Manta, Gheorghe Neaga, Ana Sandu, Daniel
Şepşi, Viorica Vasile, Elena Iuliana Dosaru, Simona David, Romu Moraru,
Laurenţiu Daniel Mitrea, Vasile Pătraşcu, Toma Pinţoiu, Adrian Florin Dobre, Dan
Ciolac, Ovidiu Cord, Dănuţ Marcel Cornea, Zaharia Costin, Gheorghe Donache,
Radu Cezar Liviu Ionescu, Dumitru Daniel Neagoe, Gheorghe Necula, Constantin
Negoi, Marius Nicolai, Elisabeta Popovici şi Dorin Tudora).
(Domnul consilier judeţean Cătălin Răzvan Niţă nu a participat la vot).
Dl. Mircea Cosma
Supun la vot ordinea de zi aşa cum o aveţi în mapă. Cine este pentru?
Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi pentru, cu
următoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al
judeţului, precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului judeţean
Prahova pe trimestrul I - 2014 - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele
Consiliului judeţean Prahova.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a
bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului judeţean Prahova pe anul
2014 - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
3. Proiect de hotărâre privind detaşarea domnului Drăgănescu Emil la
Instituţia Prefectului Prahova - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele
Consiliului judeţean Prahova.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil, în care îşi
desfăşoară activitatea Primăria oraşului şi Consiliul local Mizil, din proprietatea
publică a judeţului Prahova în proprietatea publică a oraşului Mizil - iniţiat de
domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul
privat al judeţului Prahova a unei construcţii „Puţ apă - sistem Canadian” aflată în
administrarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru
Persoane Adulte cu Handicap Nedelea, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi
demolării acesteia - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului
judeţean Prahova.
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6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul
public al judeţului Prahova a imobilului situat în Ploieşti, str. Ana Ipătescu nr. 1 iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai
obiectivului „Consolidare DJ 100M, comuna Păcureţi, km 4 + 500, judeţul
Prahova” - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean
Prahova, de doamna consilier judeţean Viorica Vasile şi de domnii consilieri
judeţeni Toma Pinţoiu, Dan Ciolac, Daniel Şepşi, Dumitru Daniel Neagoe, Bogdan
Andrei Toader şi Dorin Tudora.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate - iniţiat de domnul
Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale - iniţiat de
domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna
consilier judeţean Ana Sandu şi de domnii consilieri judeţeni Ion Ionică, Romu
Moraru, Marius Nicolai şi Gheorghe Necula.
10. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în
imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, Bdul Republicii nr. 2 - 4 - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului
judeţean Prahova.
11. Proiect de hotărâre privind revocarea, la cerere, a unui reprezentant al
Consiliului judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de
Servicii Publice şi Energii Regenerabile Prahova S.A. - iniţiat de domnul Mircea
Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor Hotărârii nr.
75/2013 a Consiliului judeţean Prahova referitoare la validarea noii componenţe
nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Prahova - iniţiat de domnul
Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de
funcţii pentru Spitalul de Pediatrie Ploieşti - iniţiat de domnul Mircea Cosma,
preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean Simona
David şi Elena Iuliana Dosaru şi de domnii consilieri judeţeni Gheorghe Neaga,
Florin Auraş Dragomir şi Ovidiu Cord.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova - iniţiat de domnul
Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
15. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Prahova cu oraşul Mizil
în vederea finanţării obiectivului de interes public „Extindere staţie de epurare oraş
Mizil, Linia a II-a a apei uzate” - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele
Consiliului judeţean Prahova.
16. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Bocioacă Alexandru Ion
în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, prin promovare temporară,
până la ocuparea postului prin concurs şi desemnarea sa în componenţa Comisiei
pentru protecţia copilului a judeţului Prahova - iniţiat de domnul Mircea Cosma,
preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
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17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 4 la
Protocolul din 14.11.2000 - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele
Consiliului judeţean Prahova.
18. Diverse.
Dl. Mircea Cosma
La punctul 1, avem bugetul pe trimestrul întâi, o nouă reglementare. Vă
anunţ că a început să fie cerută execuţia pe fiecare lună, ca să ştiţi, s-ar putea să o
aprobăm lună de lună. Dacă aveţi observaţii la aceasta? Poftiţi, domnul Ionescu.
Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu
De principiu, am înţeles şi eu că s-au schimbat de anul acesta reglementările
privind execuţia bugetelor...
Dl. Mircea Cosma
Vă rog, domnul Enescu, că nu aud.
Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu
... şi la primării se întâmplă acelaşi lucru. În condiţiile acestea, aş dori ca
data viitoare, când mai avem de aprobat o astfel de execuţie bugetară, să avem o
scurtă prezentare din partea Direcţiei economice, pentru că ceea ce este acolo,
necesită o...
Dl. Mircea Cosma
O analiză.
Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu
... un timp destul de lung, adică aş vrea să îşi formeze nişte parametrii, de
principiu, pe care să ni-i prezinte, modul de realizare a investiţiilor, mă rog, fonduri
europene ş.a.m.d.
Dl. Mircea Cosma
Aveţi un raport la urmă, dar nu v-aţi uitat.
Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu
Am văzut, dar eu zic că este mai bine să apară o astfel de prezentare de cinci
minute.
Dl. Mircea Cosma
Deci, doriţi ca să fie însoţit de o Notă explicativă detaliată...
Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu
Da. Şi de...
Dl. Mircea Cosma
... pe fiecare capitol, nu?
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Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu
Şi de prezentare aici, live, în şedinţă.
Dl. Mircea Cosma
Live?
Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu
Da.
Dl. Mircea Cosma
Am înţeles.
Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu
O scurtă prezentare, dacă se poate.
Dl. Mircea Cosma
Dar să reţină doamnele: live. Dacă sunt alte observaţii? Doamna Prefect,
aveţi observaţii la execuţia bugetară?
Dna. Rodica Paraschiv
Nu.
Dl. Mircea Cosma
Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine
cineva? În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi pentru.
(Începând cu punctul următor, domnul consilier judeţean Bogdan Andrei
Toader participă la lucrările şedinţei).
Dl. Mircea Cosma
La punctul 2, avem o propunere de rectificare a bugetului propriu şi a
bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului judeţean. Exact ce spunea
domnul Radu Ionescu înainte, o să ni se întâmple în fiecare lună. Ceea ce s-a
prognozat la începutul anului are oscilaţii şi dacă nu modifici, nu poţi să emiţi
cheltuială pe el. Astăzi, de exemplu, suntem în următoarea situaţie: avem 300 mii
lei la Fondul de rezervă, dar avem nişte calamităţi, deja alunecări pe nişte Drumuri
Judeţene. Noroc că au rămas nişte bani de la deszăpeziri şi nu trebuie trecut prin
Consiliu, dar data viitoare, când vom avea şi nişte devize, va trebui să punem în
discuţie. Vă spune doamna Prefect.
Dna Rodica Paraschiv
Este vorba de DJ 234, de zona Sângeru – Salcia, DJ 235 – este Lapoş-ul, DJ
207 şi pe Breaza şi pe Şotrile, este vorba de DJ 214 – Brebu – Pietriceaua şi mai
este vorba de DJ 101 D, zona Bertea, unde au rămas două maşini undeva. Trebuie
refăcut, neapărat, un drum, plouă foarte rău, nu se poate reface astăzi, dar în alte
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zone trebuie intervenit. Pe Sângeru, de exemplu, s-a tasat deja foarte mult şi spre
Salcia este singura cale de acces. Dacă pentru Pietriceaua, până la urmă, dacă se
blochează DJ 214 nu ar fi o problemă, că ei vor coborî prin Aluniş, în schimb
pentru cei de la Salcia nu mai este altă cale de acces şi acolo trebuie neapărat să se
intervină. La fel pe DJ 207, cam greuţ să o ia pe Valea Fiarelor, dar, până la urmă,
să zic că ar mai avea o unică cale şi mai este vorba şi de drumuri locale, este vorba
de zona de la Proviţa de Sus, un cartier cu vreo 300 de case, unde se face doar
acces pietonal, în acest moment, mai este şi la Ceraşu, care a rămas, mai sunt şi
linii electrice, mai este vorba şi de Staţia de tratare apă de la Măneciu, pentru că
acolo a crescut foarte mult turbiditatea, a fost o alunecare, a căzut un mal în baraj
şi acum s-a oprit iar Staţia de tratare, iar pentru Măneciu s-a dus apă de către ISU,
s-au dus vreo 6.000 de litri, parcă, deci, nu este chiar aşa de uşor. Mai este vorba şi
de Boldeşti – Scăeni, unde două rezervoare de 60 m.c. sunt deja înclinate cu vreo
15 grade, un stâlp de Electrica, la fel, înclinat şi Staţia de tratare ape, deci, acestea
numai până în momentul acesta. Dar nu avem, deocamdată, inundaţii. Deci, dacă...
Dl. Mircea Cosma
Deci, o să dăm ceva pentru asigurarea căii de acces şi acelea şi o să facem
documentaţii.
Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu
În zonele tradiţionale.
Dl. Mircea Cosma
Dacă vrei, îţi dau exemplarul care a ieşit din Comandament. Şi la Piatra
Înfierată, pe DJ 101 T, la Bertea, sosită proaspăt, adăugată. Dacă vrei să şti, eu îţi
dau materialul, că eu mai am.
La punctul 2, v-am spus ce se întâmplă acum, că avem la fondul de rezervă
300 mii.
Deci, la punctul 2, acestea au fost cererile subunităţilor din subordine. În
afară de aceasta, urmare a Hotărârii de Guvern nr. 1297, avem de asigurat cotaparte de pregătire a alegerilor parţiale din cele două localităţi. Vă citesc textul din
Hotărârea de Guvern din 27.12.2012: „Cheltuielile pentru organizarea, dotarea şi
funcţionarea birourilor electorale judeţene, precum şi plata indemnizaţiilor
membrilor Birourilor Electorale Judeţene, a statisticienilor, informaticienilor şi a
personalului tehnic auxiliar, pentru alegerile parţiale, ale autorităţilor administraţiei
publice locale, se suportă din bugetul judeţului”. Şi atunci, faţă de materialul pe
care îl aveţi, propunem rectificarea bugetului propriu al judeţului la partea de
cheltuieli, prin diminuarea, la Capitolul 51.02 - „Autorităţi publice şi acţiuni
externe”, cu suma de 74 mii lei - adică am fost foarte strâns -, care înseamnă
Cheltuieli de personal, 65 mii lei, - că trebuie să plătim de alaltăieri, de când s-a
înfiinţat Biroul - şi Bunuri şi Servicii, 9 mii lei - hârtie, calculatoare, xerox, ce
trebuie pe acolo.
Dna Rodica Paraschiv
Şi norma de 10 lei de masă.
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Dl. Mircea Cosma
Şi norma de 10 lei de masă.
Şi suplimentarea la Capitolul 54.02 - „Alte servicii publice generale”, cu
aceeaşi sumă. Deci, se duce la Capitolul 54.02, la titlul „Alte servicii publice
generale”, aceeaşi sumă.
A doua propunere este, urmare a referatelor pe care le aveţi în mapă şi am
discutat-o şi cu grupurile politice, Rectificarea bugetului propriu al judeţului prin
diminuarea cu suma de 1 milion de lei, în cadrul Capitolului 70.02 - „Locuinţe,
servicii şi dezvoltare publică” , respectiv poziţia „Reabilitarea şi modernizarea
sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova” şi suplimentarea, în mod
corespunzător, la acelaşi Capitol, la poziţia „Bunuri şi servicii - parteneriat”, având
în vedere că lucrarea „Conductă de nămol la Mizil”, nu poate să o facă decât Mizilul, că are cinci ani în proprietate Staţia, conform procesului-verbal din data de
07.01.2011, făcut cu Autoritatea de Mediu.
Acestea sunt cele două propuneri în plus. Restul au fost cereri, influenţe,
dintr-o parte în alta. Dacă sunt observaţii? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este
pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Punctul 3 este proiectul de hotărâre privind detaşarea domnului Drăgănescu
Emil la Instituţia Prefectului Prahova pe postul de subprefect, nu datorită nouă, ci
datorită Hotărârii de Guvern, care s-a produs şi prin care trebuie să materializăm
detaşarea. Dacă sunt probleme? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru?
Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Punctul 4. Domnul Radu Ionescu şi cu alţi consilieri cu vechime, îşi aduc
aminte că în anul 2005 sau 2006, am transferat dreptul de administrare, la clădirea
pe care am luat-o de la Banca Agricolă din Mizil şi am făcut-o primărie, nu? Ne-o
dăduse nouă Guvernul Năstase, că nu mai... se închiseseră Băncile Agricole
ş.a.m.d.
Astăzi, când vorbim, primăria oraşului Mizil doreşte să şi-o treacă în
proprietate, că este primăria ei. Deci, s-o trecem din proprietatea publică a
judeţului, în proprietatea publică a primăriei Mizil. Mi se pare firesc, că noi nu mai
batem niciun cui acolo. Dacă aveţi probleme? Sunt? Dacă nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru? Este cu două treimi aceasta, vă atrag atenţia. Este de patrimoniu.
Număraţi, vă rog. Număraţi câţi sunt pentru, că, dacă nu se îndeplineşte numărul,
trecem mai departe.
Dl. Mihail Pavel
22.
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Dl. Mircea Cosma
22. Deci, nu atingem două treimi. Două treimi sunt 25. Vă mulţumesc.
Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat: 22 voturi pentru (Mircea Cosma,
Sebastian Danielescu, Ludmila Sfîrloagă, Rareş Dan Enescu, David Andrei Viter,
Ion Ionică, Adrian Manta, Gheorghe Neaga, Ana Sandu, Bogdan Andrei Toader,
Daniel Şepşi, Viorica Vasile, Elena Iuliana Dosaru, Simona David, Romu Moraru,
Laurenţiu Daniel Mitrea, Vasile Pătraşcu, Toma Pinţoiu, Florin Auraş Dragomir,
Georgiana Diana Niculescu, Cătălin Răzvan Niţă şi Jenica Tabacu).
Dl. Mircea Cosma
Mergem mai departe.
Hotărârea nr. 5. În cadrul proiectului european de la Centrul de Reabilitare
Nedelea se trece pe sistemul de apă centralizată al comunei şi se desfiinţează
„Puţul de apă - sistem Canadian”, aflat în acest moment, pentru care se cere
aprobarea Consiliului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării
acestuia. Dacă aveţi probleme? Dacă nu aveţi, supun la vot. Cine este pentru? Este
tot cu două treimi, vă atrag atenţia. Ştiţi, nu? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se
abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Punctul 6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în
domeniul public al judeţului Prahova a imobilului situat în Ploieşti, strada Ana
Ipătescu nr. 1. Ştiţi că au fost discuţii cu revendicările, este fostul Comisariat, s-a
verificat, nu mai sunt. Ca să îl putem întabula ca proprietate a Consiliului, trebuie
să îl trecem în domeniul public din domeniul privat. El a avut acest regim pentru că
au tot fost discuţii cu retrocedările, s-a verificat, nu mai există, s-a clarificat. Dacă
aveţi probleme? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc.
Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
La punctul 7 este proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului „Consolidarea drumului DJ 100M”, pe care îl avem în
buget. DJ 100M este drumul care merge la comuna Păcureţi, km 4 + 500. Aţi citit
proiectul de hotărâre, nu cred că este ceva care să vă irite prea tare. Sunt probleme?
Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În
unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi pentru.
(Începând cu punctul următor, domnul consilier judeţean Ovidiu Cord s-a
retras de la lucrările şedinţei).
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Dl. Mircea Cosma
La punctul 8 este un proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru
serviciul de transport public judeţean. Observaţii? Vă rog, domnul Dobre.
Dl. Adrian Florin Dobre
Mulţumesc. În textul proiectului am văzut că sunt o serie de majorări de
tarife. Acum, în ultimul timp am observat, fără să dăm nume aici, că o serie de
firme au câştigat la en-gros anumite licitaţii, fie ele că sunt pe trasee speciale, fie că
sunt pe traseele stabilite de către Consiliul judeţean. Legea economică spune aşa:
când dai la en-gros, de obicei reduci preţul, nu îl măreşti, aceasta indiferent de
faptul că au crescut costurile cu benzina şi nu numai din motive economice, ci şi
din cauza Guvernului care a dus acea majorare prin mărirea accizei la benzină.
Şi, de aceea, noi nu suntem de acord cu mărirea tarifelor la aceste servicii de
transport public. Mulţumesc.
Dl. Daniel Şepşi
Domnule preşedinte, vă rog să se consemneze că nu voi participa la vot, deşi
aş vrea să îi spun domnului Dobre că tarifele acestea nu s-au actualizat de trei ani
de zile.
Dl. Adrian Florin Dobre
Nu votaţi, domnule. Mulţumesc mult.
Dl. Mircea Cosma
Alte păreri? Deci acesta este comentat cu toţi transportatorii, cu toată lumea.
Îl supun la vot aşa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Vă rog să
număraţi.
Dl. Mihail Pavel
21.
Dl. Mircea Cosma
21 de voturi pentru. Cine se abţine? 1, 2, 3. 3 abţineri. Cine este împotrivă?
Vă rog să număraţi.
Dl. Mihail Pavel
9.
Dl. Mircea Cosma
9. Mulţumesc.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 21 voturi pentru (Mircea
Cosma, Sebastian Danielescu, Ludmila Sfîrloagă, Rareş Dan Enescu, David Andrei
Viter, Ion Ionică, Adrian Manta, Gheorghe Neaga, Ana Sandu, Bogdan Andrei
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Toader, Viorica Vasile, Elena Iuliana Dosaru, Simona David, Romu Moraru,
Laurenţiu Daniel Mitrea, Vasile Pătraşcu, Toma Pinţoiu, Florin Auraş Dragomir,
Georgiana Diana Niculescu, Cătălin Răzvan Niţă şi Jenica Tabacu), 9 voturi
împotrivă (Adrian Florin Dobre, Dan Ciolac, Dănuţ Marcel Cornea, Zaharia
Costin, Gheorghe Donache, Dumitru Daniel Neagoe, Constantin Negoi, Elisabeta
Popovici şi Dorin Tudora) şi 3 abţineri (Radu Cezar Liviu Ionescu, Gheorghe
Necula şi Marius Nicolai).
Dl. Mircea Cosma
Punctul următor este proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de
traseu. Aveţi probleme? Sunt cursele speciale. „UNIQUE CLOTHING” SRL comuna Păuleşti, „MELEK FASHION”, „MICHELIN ROMÂNIA” la Floreşti.
Alte observaţii sunt? Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă
se abţine cineva?
Să consemnăm, deci, în procesul-verbal că domnul Şepşi nu a participat la
vot.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi pentru.

Dl. Mircea Cosma
Următorul punct la ordinea de zi este proiect de hotărâre privind darea în
folosinţă gratuită a unui spaţiu în imobilul proprietate publică care este în această
clădire, 7,87 mp, este vorba de Biroul teritorial, spaţiul Autorităţii Electorale
Permanente pe perioada alegerilor. Pe acela, mă rog, l-au vrut...
Dna Rodica Paraschiv
Nu este numai pe perioada alegerilor.
Dl. Mircea Cosma
Este permanent, de acum?
Dl. Rareş Dan Enescu
Este permanent.

Dna Rodica Paraschiv
Este Autoritatea Electorală Permanentă.
Dl. Dănuţ Marcel Cornea
Câte persoane sunt acolo?

Dna Rodica Paraschiv
Două persoane.
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Dl. Mircea Cosma
Mă scuzaţi. Pe acela l-au vrut, pe acela l-am avut. Dacă aveţi observaţii?
Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Vă atrag atenţia că sunt două treimi.
Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Am primit un mesaj acum. M-a felicitat primarul de la Mizil că o să ne ceară
să reparăm acoperişul, că plouă în el. Dar este prima oară când plouă?
La punctul 11 este un proiect de hotărâre privind revocarea, la cerere, a unui
reprezentant al Consiliului judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor
la Compania de Servicii Publice şi Energii Regenerabile. Este vorba de cererea
făcută luna trecută de domnul consilier judeţean Pătraşcu Vasile, care este în sală.
Dacă şi-o susţine, ca să o punem la vot.
Dl. Pătraşcu Vasile
Da, îmi susţin cererea, domnule preşedinte.
Dl. Mircea Cosma
Păreri? Observaţii? Domnul Cornea, vă rog.
Dl. Dănuţ Marcel Cornea
Are, cumva, domnul consilier, vreun motiv special de îşi dă demisia sau...?
Dl. Mircea Cosma
Vă rog, dacă vreţi să îi daţi răspuns.
Dl. Vasile Pătraşcu
Deci, motivul pentru care mi-am dat demisia a fost bugetul, pe care nu l-am
votat şi nu am fost de acord. Şi nu am să fiu niciodată de acord cu un buget negativ
pe banii Consiliului judeţean.
Dl. Mircea Cosma
Mulţumim. Mai vreţi un răspuns? Nu. Nu numim astăzi, că nu am fost
pregătiţi. Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine
cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
La punctul 12 este proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr.
75/2013 în vederea validării noii componenţe nominale a Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică. Ştiţi că din A.T.O.P. face, de regulă, parte, subprefectul. Doamna a
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fost promovată prefect, a intrat domnul Drăgănescu subprefect, proiectul de
hotărâre se referă la înlocuirea... Sunt probleme? Nu. Cine este pentru? Mulţumesc.
Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
La punctul 13 este un proiect de hotărâre privind modificarea organigramei
Spitalului de Pediatrie. Îl aveţi.
Este vorba de adeverinţele prezentate în spate, prin care au trecut examenele
de calificare diferite cadre ale Spitalului şi pentru care se propune transformarea
unor posturi vacante. Aţi citit expunerea de motive, face parte din ceea ce ni se
întâmplă în fiecare şedinţă de Consiliu, aproape, modificările de organigramă.
Dacă aveţi întrebări la cei care au propus? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru?
Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
La punctul 14 este un proiect de hotărâre privind modificarea statului de
funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Aveţi
schema propusă, cifrele. Am făcut un referat şi cu numărul de posturi ocupate şi
neocupate. Cât avem acolo deficit? Mai avem 100 de persoane, nu? Aproape 400
pe total Direcţie. Dacă aveţi probleme? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru?
Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
La punctul 15, am rectificat bugetul şi acum este proiectul de hotărâre
privind asocierea cu Mizil-ul pentru a da drumul la lucrarea respectivă. Cine este
pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
La punctul 16, eu vreau să vă spun...
Dl. Dan Ciolac
Cât de repede o să vină răspunsul de la Mizil?
Dl. Mircea Cosma
Nu, la Mizil are hotărârea deja...
La punctul 16, am făcut data trecută o eroare: Comisia AM POR mi-a trimis
înapoi toate decontările de la Centrele care se fac pe fonduri europene. Aveţi
motivaţia în spate. Ştiţi că eu am vrut să clarific atunci hotărârea, numai până la
data concursului, parcă presimţeam că se întâmplă aşa ceva. O să îl rog pe domnul
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Neaga să vă expună punctul de vedere, că voi doi aţi fost cei mai compatibili. Mam pomenit cu acelea respinse că nu facem absorbţia, 2 milioane de lei.
Dl. Gheorghe Neaga
Domnule preşedinte, deci, da, mă simt vinovat, numai că propunerea mea,
citez din procesul - verbal al şedinţei, a sunat cam aşa: „Numirea pe post de
director interimar să se facă până la organizarea concursului...”
Dl. Mircea Cosma
Corect.
Dl. Gheorghe Neaga
... şi nu pe o perioadă de şase luni, cu rugămintea ca acest concurs să se ţină
cât mai repede.
Dl. Mircea Cosma
După aceea a fost o combatere şi s-a scos de pe ordinea de zi, că eu îmi aduc
aminte.
Dl. Gheorghe Neaga
Având în vedere acest lucru, menţin propunerea de atunci şi pentru astăzi.
Dl. Mircea Cosma
În sensul acesta...
Dl. Gheorghe Neaga
Deci, numirea pe post, până la organizarea concursului.
Dl. Mircea Cosma
Da, a fost anunţat concursul, dar problema este următoarea: am trimis facturi
de 2 milioane de lei, adică o jumătate de milion de euro şi ne-a venit înapoi şi aveţi
motivarea aici. Poftiţi, domnul Cornea.
Dl. Dănuţ Marcel Cornea
În urma acelei şedinţe, care a fost într-o vineri, au urmat numirile
dumneavoastră, noile numiri în Colegiul director. Acum, la ce zice domnul Neaga,
vreau să îi aduc aminte că există un principiu şi în Dreptul comercial: un contract
poate să fie în formă scrisă, sau în formă vorbită, sau „gentleman agreement”. Noi
am plecat la o idee şi s-au..., eu am mers pe aceeaşi idee cu care s-a intrat în sală,
ca să îl scoatem de pe ordinea de zi. În acelaşi timp, pot să vă spun că am participat
la şedinţa respectivă de Colegiu director, am văzut care sunt problemele, inclusiv
cu apa, cu „Hidro”, ce se întâmplă, nu au apă la Urlaţi, cum de altfel, în decembrie,
„Hidro” nu a asigurat patru zile apă Centrului de copii de la Văleni. Au început o
racordare vinerea şi au terminat marţea şi atunci am fost cu domnul Manta, am
sunat la „Hidro” şi nimeni nu a putut să ne spună de ce nu au copii aceia apă, 90 de
copii. Aşa cum la Urlaţi domnul director de acolo, am întrebat: „În cazul în care
rămâneţi fără apă asiguraţi cu alternativă, chemaţi ISU?” şi domnul director ne-a
spus: „Ce aţi dori, să pun cu găleata apa în bazin?” Deci, aceasta a fost opinia
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domnului director, actual director de la Urlaţi. Deci, puţină aplecare către
problemele..., pentru că la Urlaţi sunt 170 de bolnavi neuropsihici. Este un focar de
infecţie, acolo sunt copii.
Dl. Mircea Cosma
Nu am întărit Consiliul director acum?
Dl. Dănuţ Marcel Cornea
Şi mi se pare normal ca să facem numirea acum a domnului Bocioacă.
Mulţumesc.
Dl. Mircea Cosma
Deci, până la organizarea concursului, să îl împuternicim pe domnul
Bocioacă Alexandru în funcţia publică de director executiv pentru că, eu credeam
că, conform legii, directorul adjunct poate să gireze postul, uitând de chestia
aceasta de la Fonduri europene, în care aţi văzut ce precizări ni s-au făcut de
Direcţia de Contencios, Relaţii cu Parlamentul, că nu se poate că este absent,
numai când este absent, nu când este vacant, când este vacant trebuie să dai
împuternicire la altul. Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă
se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
La punctul 17, am avut o problemă legată de majorarea tarifului, în
concordanţă cu Master Planul de mediu, de trecere la tariful unitar. Ştiţi că se
majorează cu fracţia, cu toate acelea, conform... Am intervenit la Ministerul
Mediului, la AM POM, Programul Operaţional de Mediu, nu POR, acela este
regional, dar nu am vrut să zic AM POM, îi zice AM POS Mediu. Ne-a aprobat,
având în vedere că încă nu am, nu suntem dincolo de jumătate cu proiectul, ne-a
aprobat să rămână tarifele aşa cum le-am aprobat noi în şedinţa din decembrie anul
trecut. Aveţi în spate scrisoarea şi, în sensul hotărârii, să mă împuterniciţi să
semnez, pentru că nu am semnat, pentru că aveam acest blocaj în contractul de
finanţare externă, care prevedea că de la 1 ianuarie 2014 să trecem la tarifele
prevăzute în contractul european.
Întrucât, repet, nu s-a atins 50% din proiectul acela european, am cerut
dezlegare încă un an, să nu aplicăm tarifele pe, decât pe cele pe care le-am stabilit
în hotărârea din decembrie, cred că a fost. Ne-am adresat în 02.04 la Mediu şi am
primit acest răspuns. Poftiţi, domnul Dobre.
Dl. Adrian Florin Dobre
Mulţumesc. Având în vedere că acest proiect de hotărâre a fost adus astăzi şi
nu am avut foarte mult timp, eu şi colegii mei, să îl studiem şi, de asemenea, am
avut o discuţie telefonică purtată cu domnul secretar, domnul Pavel, legată de acest
proiect. Printre altele, am înţeles că în proiect se stabileşte ca, cei care să aibă
decizia să fie cei de la Consiliul local Boldeşti-Scăeni.
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Dl. Mircea Cosma
O are din 2000.
Dl. Adrian Florin Dobre
Dacă aceasta am înţeles foarte bine, eu ştiam că...
Dl. Mircea Cosma
Ploieşti-ul...
Dl. Adrian Florin Dobre
... în acelaşi timp şi Ploieşti-ul.
Dl. Mircea Cosma
Da.
Dl. Adrian Florin Dobre
Bun. Suntem câţiva reprezentanţi în Consiliul judeţean, dar care suntem din
Ploieşti. Eu nu cred că putem lăsa la decizia unui Consiliu local, al unui, fără, să
mă ierte locuitorii de acolo, dar nu sunt decât 10.000 de locuitori în oraşul
Boldeşti-Scăeni. În condiţiile în care la Rampa ecologică principalul client este
municipiul Ploieşti, să lăsăm decizia numai acolo. Şi de aceea am discutat, pe baza
informaţiilor, încă o dată vă spun, pe care le-am avut de la domnul Pavel şi ce am
reuşit noi să citim, aşa, în câteva minute, ca această hotărâre să nu fie susţinută de
către consilierii PDL. Mulţumesc.
Dl. Mircea Cosma
Mulţumesc. Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Vă rog
să număraţi.
Dl. Mihail Pavel
11.
Dl. Mircea Cosma
11. Dacă se abţine cineva? Deci...
Dl. Rareş Dan Enescu
Este o abţinere.
Dl. Mircea Cosma
Cine? O abţinere...
Dl. Sebastian Danielescu
11 şi 1 abţinere.
Dl. Mircea Cosma
11 şi 1 abţinere.
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Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 22 voturi pentru (Mircea
Cosma, Sebastian Danielescu, Ludmila Sfîrloagă, Rareş Dan Enescu, David Andrei
Viter, Ion Ionică, Adrian Manta, Gheorghe Neaga, Ana Sandu, Bogdan Andrei
Toader, Daniel Şepşi, Viorica Vasile, Elena Iuliana Dosaru, Simona David, Romu
Moraru, Laurenţiu Daniel Mitrea, Vasile Pătraşcu, Toma Pinţoiu, Florin Auraş
Dragomir, Georgiana Diana Niculescu, Cătălin Răzvan Niţă şi Jenica Tabacu), 11
voturi împotrivă (Adrian Florin Dobre, Dan Ciolac, Dănuţ Marcel Cornea, Zaharia
Costin, Gheorghe Donache, Dumitru Daniel Neagoe, Gheorghe Necula, Constantin
Negoi, Marius Nicolai, Elisabeta Popovici şi Dorin Tudora) şi 1 abţinere (Radu
Cezar Liviu Ionescu).
Dl. Mircea Cosma
Domnilor, am epuizat ordinea de zi. Dacă aveţi probleme, având în vedere
campania electorală care începe?
Dna Rodica Paraschiv
Înainte de...
Dl. Mircea Cosma
Doamna prefect, vă rog.
Dna Rodica Paraschiv
Înainte de a vorbi dumneavoastră despre campania electorală care începe,
vreau să vă spun că, pe data de 18 a apărut în Monitorul Oficial online, până acum
a apărut şi în Monitorul Oficial scris, data stabilită pentru alegerile locale parţiale.
Ştiţi foarte bine, aceasta este data de 25. Deci, pe data de 25 mai, avem atât
alegerile europarlamentare, pentru care există Biroul Electoral Judeţean, care a fost
completat, pentru care, deja, s-au făcut delimitările. Sunt 622 de secţii de votare,
nu există Birou Electoral de circumscripţie, s-au tipărit toate publicaţiile şi, dacă
doriţi să luaţi un exemplar, fiecare partid poate veni la noi, la Instituţia Prefectului
şi îşi ia câte un exemplar din publicaţie, cu tot ce înseamnă delimitarea şi pentru...
Dl. Mircea Cosma
Să spunem şi unde se află acesta pentru europarlamentare.
Dna Rodica Paraschiv
Deci, Biroul Electoral, - că a fost o problemă referitoare la amplasare -, pe
site-ul Prefecturii o să găsiţi undeva, în partea dreaptă, scrie „Alegeri 2014”.
Există, deci, acum, în sediul Palatului Administrativ, două Birouri Electorale
Judeţene: există Biroul Electoral Judeţean pentru alegerile europarlamentare şi
acest Birou se află la Intrarea B, acolo unde a fost şi la alegerile locale în 2012 şi la
parlamentare şi mai există un Birou Electoral Judeţean care se află la Intrarea H,
este pentru alegerile locale parţiale. La alegerile locale parţiale, atât Măgureni, cât
şi Păuleşti, au câte 5 secţii de votare şi vor avea şi Birou Electoral de
Circumscripţie. Până astăzi s-au finalizat şi s-au şi transmis la Autoritatea
Electorală Permanentă listele cu propunerile pentru preşedinţi şi pentru locţiitori
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pentru secţiile de votare, pentru cele 622 de secţii, pentru că urmează să se verifice
la Autoritatea Electorală Permanentă şi după aceea să ni le transmită şi abia după
ce avem de la Autoritatea Electorală Permanentă avizarea, se vor depune la
Tribunal şi va fi tragerea la sorţi ş.a.m.d.
Deci, din punct de vedere al calendarului, atât pentru alegerile electorale
pentru europarlamentare, cât şi pentru alegerile locale parţiale, suntem în calendar.
Vă mulţumesc că aţi fost de acord să se modifice, cu informarea aceasta şi
rectificarea de buget, pentru că nu aveam cum să o includem mai demult, abia pe
18 apărând stabilită data pentru alegerile locale şi cele două localităţi ştiu şi, la
rândul lor, au sumele prevăzute în bugetele locale pentru că, în afară de sumele cu
care participă Consiliul judeţean, care se referă numai la Biroul Electoral Judeţean
şi la Grupul tehnic care va fi pe lângă Biroul Electoral Judeţean şi ceea ce
înseamnă mobilare şi logistică pentru Biroul Electoral Judeţean, mai există şi
pentru fiecare localitate câte un Birou Electoral de Circumscripţie şi birourile
pentru secţiile de votare şi la fel şi tipărirea buletinelor de vot se face prin grija
Instituţiei Prefectului, dar plata o face Consiliul local şi sumele respective trebuie
să fie în bugetul Consiliului local. Vă mulţumesc.
Dl. Mircea Cosma
Deci, biroul acesta pentru alegerile parţiale este unde a fost sala de şedinţe a
Curţii de Conturi, la H şi o să luăm şi un birou al unei comisii, Comisia 2, cred, o
să îl luăm pentru o lună, probabil, pe măsură ce completăm.
Da. Domnul Dobre, vă rog.
Dl. Adrian Florin Dobre
Tot suntem la Diverse, am înţeles că domnul primar de la Mizil este un pic
supărat. Şi până în prezent eu cred că la Mizil a plouat, nu cred că a fost o secetă
continuă şi dacă au fost probleme la acoperiş, cred că domnul primar a ştiut să se
gospodărească şi să-şi rezolve această problemă şi nu vreau să îmi aduc aminte
cum onor oraşul acesta care are sute de persoane asistate social, punea în bugetul
dânsului, în bugetul primăriei, zero lei din partea primăriei, a bugetului primăriei,
pentru aceste persoane, forţând nota pe acele sume stabilite de către Consiliul
judeţean sau de către Direcţia Finanţelor Publice. Deci, domnul primar să nu se
mai văicărească atâta, să-şi facă analize la nivelul persoanelor asistate social, să
facă ordine acolo şi din sumele pe care şi le recuperează, sau pe care şi le face
economie, să-şi repare acoperişul acesta. Mulţumesc.
Dl. Mircea Cosma
Da. Doamna Sfîrloagă. Suntem la Diverse.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Şi eu tot la Diverse.
Stimaţi colegi, fac apel la toţi cei din sala aceasta şi la un anumit patriotism
local, în aşa fel încât să intraţi pe site-ul „Idei din ţara lui Andrei”, unde Direcţia de
protecţie a copilului a depus un proiect care are nevoie de voturile dumneavoastră,
în aşa fel încât la Centrul de Plasament de la Câmpina să se creeze o livadă. Acest
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