ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES-VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Prahova
din data de 04 august 2014, ora 12.00
La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 247 din
01.08.2014 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi domnul
Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi următorii 25 de
consilieri judeţeni: Sebastian Danielescu, Bogdan Andrei Toader, Simona David,
Elena Iuliana Dosaru, Florin Auraş Dragomir, Rareş Dan Enescu, Radu Cezar
Liviu Ionescu, Ion Ionică, Adrian Manta, Darius Dumitru Meşca, Laurenţiu Daniel
Mitrea, Romu Moraru, Gheorghe Neaga, Dumitru Daniel Neagoe, Georgiana
Diana Niculescu, Cătălin Răzvan Niţă, Vasile Pătraşcu, Toma Pinţoiu, Ana Sandu,
Ludmila Sfîrloagă, Daniel Şepşi, Jenica Tabacu, Dorin Tudora, Viorica Vasile şi
David Andrei Viter.
Au lipsit doamna consilier judeţean Elisabeta Popovici şi domnii consilieri
judeţeni: Dan Ciolac, Ovidiu Cord, Dănuţ Marcel Cornea, Zaharia Costin, Adrian
Florin Dobre, Gheorghe Donache, Gheorghe Necula, Constantin Negoi şi Marius
Nicolai.
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; dl. Marius Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcţiei
absorbţie fonduri europene; dna Elena Popescu, director executiv adjunct al
Direcţiei economice; dna Daniela Găvan, şeful Serviciului buget şi creanţe din
cadrul Direcţiei economice; dna Steliana Chiriţă, şeful Serviciului resurse umane;
dl. Corneliu Ioniţă, şeful Biroului Proiectare din cadrul Direcţiei tehnice; dna.
Gabriela Enache, consilier la Serviciul transport din cadrul Direcţiei tehnice; dl.
Dumitru Pantea, directorul Societăţii Comerciale „Hidro Prahova” S.A.; dna
Emilia Elena Iancu, managerul Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova; dl.
Florin Lucian Sicoie, managerul Muzeului Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu
Quintus”; dl. Marcel Nica, directorul Companiei de Servicii Publice şi Energii
Regenerabile Prahova S.A.; dl. Viorel Călin, directorul executiv al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova; dna. Mita Enache,
directorul Camerei Agricole Judeţene Prahova; dl. Marius Preda, directorul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul
Apei - Prahova” şi reprezentanţii presei.
La lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Prahova au mai participat: dna
Graţiela Leocadia Gavrilescu, deputat; dl. Vlad Cosma, deputat; dl. Nicolae
Alexandri, deputat; dl. Nicolae Daniel, preşedintele Uniunii Naţionale pentru
Progresul României-Organizaţia Judeţeană Prahova; dl. Mihai Belaşcu,
preşedinte – Camera Medicilor Prahova.
Dl. Mircea Cosma
Buna ziua!
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…şedinţa reprogramată, ca urmare a neasigurării cvorumului de joi. Aş vrea
să încep şedinţa într-un mod inedit. Dacă este să respectăm tot ceea ce se întâmplă
pe pământurile României, o să vă rog să păstraţi un moment de reculegere în
memoria victimelor Armatei Române din 1919. ţinând cont că astăzi, 04 august, se
împlinesc 95 de ani de la Intrarea victorioasă a Armatei României în Budapesta.
Vă mulţumesc!
*
*

*

Dl. Mircea Cosma
Sunt prezenţi 26 de consilieri, şedinţa este statutară. Ordinea de zi aţi
primit-o. Vă rog, dacă aveţi observaţii la ordinea de zi? Poftiţi, domnul Danielescu.
Dl. Sebastian Danielescu
Referitor la ordinea de zi, primul punct este un proiect de hotărâre privind
eliberarea din funcţia de vicepreşedinte a consilierului judeţean Danielescu
Sebastian, iniţiat de 14 consilieri judeţeni.
Din punct de vedere legal, un asemenea proiect de hotărâre trebuia să
privească revocarea mea din funcţie, care a fost o decizie politică. Bineînţeles că
fiind o decizie politică, cu toţii ne supunem şi mie mi se pare foarte normal ca o
majoritate să aleagă sau nu un vicepreşedinte al Consiliului judeţean. Dar, fiind
propus într-o şedinţă extraordinară şi textual spunând „eliberarea domnului
consilier judeţean din funcţia de vicepreşedinte”, această eliberare are un caracter
de sancţiune conform Legii nr.393/2004, art. 69, privind Statutul aleşilor locali.
Dacă trebuie să fiu sancţionat atunci expunerea de motive care spune cu totul
altceva şi mie mi se pare foarte săracă, spune: „considerăm că la această dată este
necesară această măsură pentru buna desfăşurare a activităţii administraţiei
judeţene.”
Neavând nici un conflict de nici un fel cu domnul preşedinte Mircea Cosma
şi în general cu angajaţii sau un conflict de altă natură, neavând niciodată un reproş
adus de cineva în ceea ce priveşte activitatea, eu aş solicita să mi se spună de ce
trebuie să fiu sancţionat. Mi se pare normal ca în virtutea unor bune relaţii şi în
virtutea faptului că toate hotărârile consiliului judeţean au fost votate de o
majoritate, incluzând şi Partidul Naţional Liberal, este normal în situaţia în care
sunt sancţionat sau sunt supus unei proceduri de sancţionare să mi se explice lucrul
acesta. Altminteri, ne trezim că încălcăm legea şi ne trezim în faţa unei grabnice
schimbări, care, din punctul meu de vedere, nu are o justificare. Deci nu văd de ce
trebuia ca într-o şedinţă extraordinară să ne strângem val vârtej ca să schimbăm un
vicepreşedinte care poate fi schimbat într-o şedinţă ordinară prin procedurile legale
care se impun ca atare.
Vă mulţumesc. Îmi cer scuze în faţa colegilor în situaţia în care i-am
deranjat cu ceva, este posibil să o fi făcut fără să îmi dau seama şi am să mă retrag,
pentru că eu consider că acest punct de pe ordinea de zi nu este nici moral, nici
legal. Vă mulţumesc.
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Dl. Mircea Cosma
Mulţumim. Domnul secretar, vă rog să explicaţi punctul dumneavoastră de
vedere, pentru că semnaţi pentru legalitate.
Dl. Mihail Pavel
Legea nr. 215, la art. 101, alin. 3, care este invocat în preambul şi în
expunerea de motive a celor 14 consilieri, prevede această modalitate de eliberare
din funcţie a vicepreşedintelui Consiliului judeţean la cererea unei treimi din
numărul consilierilor în funcţie şi cu votul majorităţii acestora, adică 19 voturi.
Este o eliberare care, în drept, i se mai spune şi „pură şi simplă” sau politicienii
spun că este o eliberare politică. Spre deosebire de cealaltă eliberare de care vorbea
domnul vicepreşedinte, care este prevăzută de Statutul aleşilor locali, ce are un cu
totul alt regim juridic şi, evident, că presupune comiterea unor fapte de încălcare a
Constituţiei, a legilor ţării, prejudicierea judeţului, fiind sancţiune. Măsura
eliberării propusă prin proiectul de hotărâre de astăzi nu este sancţiune, ci este
această categorie distinctă de care v-am vorbit la început prevăzută de legea
administraţiei publice locale. Din punct de vedere legal nu este nicio problemă.
Dl. Mircea Cosma
Poftiţi, domnule Neagoe.
Dl. Dumitru Daniel Neagoe
Mulţumesc, domnule preşedinte. Aş avea şi eu câteva întrebări în primul
rând pentru domnul secretar, ca să mă pot lămuri dacă eu particip acum la un act
administrativ sau la o mascaradă politică.
Prima ar fi dacă…, care este diferenţa dintre eliberarea din funcţie şi
revocare? Deci ar fi prima întrebare. Unde este diferenţa dintre cele două?
Doi. Dacă acest lucru de eliberare sau revocare se poate face într-o şedinţă
extraordinară sau nu?
Apoi nu ştim dacă dumneavoastră aţi putea să ne explicaţi, sau unul dintre
cei care au semnat toată această procedură, unul dintre cei 14 care au cerut
eliberarea sau revocarea domnului Danielescu, care sunt motivele mai clare, pentru
că aici nu este… Aceasta aş vrea să înţeleg, dacă sunt motive pur şi simplu politice,
pentru că se schimbă sau s-a schimbat o majoritate în consiliul judeţean, sau dacă
omului i se reproşează ceva vis-a vis…, şi eu nu ştiu, poate că a greşit, dar poate
cei care au semnat ştiu ce a greşit omul acesta şi să ne explice şi nouă ca să
înţelegem despre ce este vorba. Mulţumesc. Cam acesta ar fi într-o primă fază.
Dl. Mircea Cosma
Daţi-mi voie să supun la vot ordinea de zi, întrucât nu au fost propuneri de
modificare. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Membrii consiliului judeţean au fost de acord cu 23 voturi pentru (Mircea
Cosma, Bogdan Andrei Toader, Ludmila Sfîrloagă, Rareş Dan Enescu, David
Andrei Viter, Ion Ionică, Darius Dumitru Meşca, Adrian Manta, Gheorghe Neaga,
Ana Sandu, Daniel Şepşi, Elena Iuliana Dosaru, Simona David, Laurenţiu Daniel
Mitrea, Romu Moraru, Vasile Pătraşcu, Toma Pinţoiu, Viorica Vasile, Radu Cezar
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Liviu Ionescu, Florin Auraş Dragomir, Georgiana Diana Niculescu, Cătălin
Răzvan Niţă şi Jenica Tabacu), cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind eliberarea domnului consilier județean
Danielescu Sebastian din funcția de vicepreședinte al Consiliului județean Prahova
și declararea vacantării unei astfel de funcții - inițiat de 14 consilieri județeni.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al
județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului județean
Prahova pe semestrul I - 2014 - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele
Consiliului județean Prahova.
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate, din fondul de
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în vederea înlăturării efectelor
calamităților naturale produse de inundații în perioada aprilie - iulie 2014 - inițiat
de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a
bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul
2014 - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.
5. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu orașul Urlați în
vederea finanțării obiectivului de interes public „Conductă de alimentare cu apă
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Persoane Adulte cu
Handicap, orașul Urlați” - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele
Consiliului județean Prahova.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai
obiectivului „Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 231, Gornet - Păcureți de la
Km 6+500” - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean
Prahova, de doamna consilier județean Viorica Vasile și de domnii consilieri
județeni Toma Pințoiu, Dan Ciolac, Daniel Șepși, Dumitru Daniel Neagoe,
Bogdan Andrei Toader și Dorin Tudora.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai
obiectivului „Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 233, Ariceștii Zeletin,
lungime de 1,5 Km, (Km 5+000 - Km 6+500), Județul Prahova” - inițiat de
domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova, de doamna
consilier județean Viorica Vasile și de domnii consilieri județeni Toma Pințoiu,
Dan Ciolac, Daniel Șepși, Dumitru Daniel Neagoe, Bogdan Andrei Toader și
Dorin Tudora.
8. Proiect de hotărâre privind actualizarea caietului de sarcini al serviciului
de transport public județean de persoane prin curse regulate - inițiat de domnul
Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova, de doamna consilier
județean Ana Sandu și de domnii consilieri județeni Ion Ionică, Romu Moraru,
Marius Nicolai și Gheorghe Necula.
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale - inițiat de
domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova, de doamna
consilier județean Ana Sandu și de domnii consilieri județeni Ion Ionică, Romu
Moraru, Marius Nicolai și Gheorghe Necula.
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de
consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea Comercială „Hidro
Prahova S.A.” - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean
Prahova.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de
funcții pentru Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova - inițiat de domnul
Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova, de doamnele consilier
județean Elisabeta Popovici și Jenica Tabacu și de domnii consilieri județeni
Laurențiu Daniel Mitrea, Gheorghe Donache și Cătălin Răzvan Niță.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Muzeul
Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus” - inițiat de domnul Mircea Cosma,
președintele Consiliului județean Prahova, de doamnele consilier județean
Elisabeta Popovici și Jenica Tabacu și de domnii consilieri județeni Laurențiu
Daniel Mitrea, Gheorghe Donache și Cătălin Răzvan Niță.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 2/2014 a
Consiliului Județean Prahova referitoare la stabilirea prețurilor medii ale
produselor agricole pentru anul fiscal 2014 - inițiat de domnul Mircea Cosma,
președintele Consiliului județean Prahova.
14. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Prahova la cofinanțarea
proiectului „Restaurare și punere în valoare a ansamblului monahal al Mănăstirii
Turnu: chilii, casă egumenească, ziduri de incintă, ruinele Bisericii Albe, ruinele
Bisericii lui Mihnea Turcitul, ruinele termelor romane, alei pietonale, accese
carosabile, amenajări exterioare - plantații sat Târgșorul Vechi, comuna Târgșorul
Vechi, Județul Prahova” - inițiat de domnul Sebastian Danielescu, vicepreședinte
al Consiliului județean Prahova.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea și dotarea cu echipamente specifice nevoilor
beneficiarilor de servicii din Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională pentru
Persoane Adulte cu Handicap, sat Tătărăi, comuna Poienarii Burchii, Județul
Prahova” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia - inițiat de domnul
Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale a Consiliului
județean Prahova la bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.
17. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului
județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Servicii
Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A. pentru vânzarea unor active - inițiat
de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între
Județul Prahova din România și Raionul Basarabeasca din Republica Moldova inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului
Județean Prahova nr. 8/2013 privind darea în administrare a unor grupuri
electrogene către unele instituții publice din județul Prahova - inițiat de domnul
Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova.
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20. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului
județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială
„Hidro Prahova” S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat
pe anul 2014 - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean
Prahova.
( Domnii consilieri judeţeni Dumitru Daniel Neagoe şi Dorin Tudora nu au
participat la vot )
Dl. Mircea Cosma
Explicaţiile se vor da la sfârşit, la Diverse.
Dl. Dumitru Daniel Neagoe
Până acum explicaţiile s-au dat înainte, domnule preşedinte.
Dl. Mircea Cosma
Dar mai întâi trebuia să aprobăm ordinea de zi că a fost…
Dl. Dumitru Daniel Negoe
Totuşi eu sper că acum voi avea explicaţiile necesare.
Dl. Mircea Cosma
Acum aveţi, după ce am aprobat ordinea de zi. Vă rog.
Dl. Mihail Pavel
Dar la prima întrebare evident că nu pot să vă răspund, pentru că este un act
administrativ. Dumneavoastră aveaţi şi o alternativă cu privire la care eu nu o să
mă pot pronunţa.
În ceea ce priveşte noţiunile juridice de eliberare şi revocare, ca şi efecte,
înseamnă acelaşi lucru. Diferenţa este când le foloseşte legea. Şi, din păcate, la
Consiliul judeţean foloseşte aceeaşi noţiune juridică, cu inconsecvenţele de rigoare,
eliberare, spre deosebire de consiliile locale unde la viceprimar vorbeşte de
schimbare, la aceasta „pură şi simplă”, iar la sancţiune vorbeşte de eliberare. Atât
Legea nr. 215 cât şi Statutul aleşilor locali, în cazul vicepreşedintelui, folosesc
aceeaşi noţiune de eliberare.
Cât priveşte posibilitatea de a se desfăşura, de a se analiza un astfel de
proiect de hotărâre într-o şedinţă extraordinară nu este niciun impediment legal.
Am înţeles, ascultând şi eu discuţiile dinainte de şedinţă, că se face o confuzie cu
prevederea Statutului aleşilor locali referitoare la încetarea mandatului înainte de
termen, ca urmare a excluderii din partid. Într-adevăr acolo legea spune că se face
la prima şedinţă ordinară.
În ceea ce priveşte eliberarea vicepreşedintelui nu există o astfel de
reglementare.
Dl. Mircea Cosma
Da, al doilea răspuns…
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Dl. Dumitru Daniel Neagoe
Da, mulţumesc.
Dl. Mircea Cosma
Domnul Enescu
Dl. Rareş Dan Enescu
În 2012 a existat o majoritate politică care a dus la alegerea vicepreşedinţilor.
În 2014 este o altă majoritate politică care duce la schimbarea vicepreşedinţilor. Mi
se pare corect ceea ce se întâmplă, atâta timp cât majoritatea politică în Consiliul
judeţean s-a modificat.
Dl. Mircea Cosma
Mulţumesc. Poftiţi, domnul Neagoe.
Dl. Dumitru Daniel Neagoe
Da, mulţumesc. Înţeleg atunci că într-adevăr omului nu i se poate reproşa
nimic administrativ, nu a greşit cu absolut nimic, ci pur şi simplu este o mazilire
politică a domnului Danielescu.
Dat fiind lucrul acesta, noi ne retragem de la această şedinţă, pentru că nu
vrem să participăm la această mascaradă politică, în care ne batem joc de…, dacă
vreţi, la un moment dat, de destinul unui om sau de familia lui, îl schimbăm aşa
numai după cum ni se pare nouă că se schimbă majorităţile prin Consiliul judeţean
sau după cum îi mai şantajăm pe unii sau pe alţii.
Dl. Mircea Cosma
Mulţumim. Domnul Enescu, vă rog.
Dl. Rareş Dan Enescu
Aceeaşi majoritate sau aceeaşi mazilire politică are loc astăzi la Ariceştii
Zeletin. Mulţumesc.
( Domnii consilieri judeţeni, Dumitru Daniel Neagoe, Romu Moraru şi
Dorin Tudora s-au retras de la lucrările şedinţei )
Dl. Mircea Cosma
Mulţumim. Deci important este, domnul secretar, să numărăm dacă
rămânem în majoritate, să putem relua lucrările. Vă rog.
Doamna… nu aveţi ce face, dacă…
Dna Viorica Vasile
Fac parte din Comisia de validare şi am să rămân…
Dl. Mircea Cosma
Dacă rămâneţi înseamnă că participaţi la vot, chiar dacă este contra.
Dna Viorica Vasile
Domnule preşedinte, fac parte din Comisia de…
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Dl. Mircea Cosma
Nu contează. Deci, ori staţi la şedinţă şi vă exercitaţi calitatea de consilier pe
trei tipuri de vot: pentru, împotrivă sau abţinere…
Dna Viorica Vasile
Domnule preşedinte…
Domnul Mircea Cosma
Nu contează altceva, nu se poate altceva, altfel nu se poate. Deci, staţi la
şedinţă şi votaţi cum vreţi, dar trebuie să votaţi.
Punctul 1. Purcedem la dezbaterea punctului 1. Probleme la proiectul de
hotărâre? Comisia de validare este pregătită?
Dl. Rareş Dan Enescu
Da.
Dl. Mircea Cosma
Are buletinele de vot?
Dl. Rareş Dan Enescu
Are.
Dl. Mircea Cosma
Vă rog. Sunt în sală prezenţi, câţi consilieri?
Dl. Mihail Pavel
21, 22.
Dl. Mircea Cosma
22. 22 de buletine, vă rog să le număraţi, să nu fie discuţii. Comisia de
validare, vă rog! Cine este să poftească în faţă.
Avem două hotărâri cu două treimi care nu o să poată fi puse la vot.
Vă anunţ că pentru pregătirea anului Universităţii „Nicolae Iorga” au fost
aduse de la Chişinău trei expoziţii exterioare. Una este legată de Constantin
Brâncoveanu, că sunt 300 de ani de la Martiriul lui Constantin Brâncoveanu, care
se expun la Vălenii de Munte, la Casa „Nicolae Iorga”. A doua este Mihai
Eminescu, care se expune la Măgurele, fost centru important al Daciei libere, şi a
treia se expune la Muzeul de Artă. Deci a treia, însemnând Spătarul Nicolae
Milescu. Sunt expoziţii care stau în aer liber, deci se agaţă pe gard cu nişte inele de
plastic. Cine vrea să le vadă, au 50 m lungime, au înălţime de 1 m şi sunt lucruri
care se poartă în toată lumea, mai puţin la noi, că avem probleme din acestea în loc
să ne ocupăm de promovarea culturii, artei, inclusiv a zilei de 4 august.
Vă rog să citiţi, până atunci, restul materialelor dacă nu le-ţi citit, cei care nu
aţi fost data trecută.
Deci, Comisia de validare, vă rog. Deci tehnologia de vot este aşa: se bifează
cu x căsuţa pe care vreţi să vă pronunţaţi, prima căsuţă este vot „pentru” eliberarea
din funcţie, a doua căsuţă este vot „împotrivă” eliberării din funcţie. Buletinele de
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vot, eu consider că mi s-a dat, pot să bifez. Buletinele de vot se primesc individual,
se merge şi se votează în cabină şi se introduce în urnă. Cine vrea să stea la
buletine de vot? Cine vrea să stea la urnă?
Dl. Rareş Dan Enescu
Doamna Vivi (Viorica Vasile) împarte buletinele. Domnul Niţă stă la…
Dl. Mircea Cosma
Stai! Deci primul, domnul Toader Bogdan. Dă-i buletinul…
Dl. Rareş Dan Enescu
Da. Toader Bogdan.
Dl. Mircea Cosma
…că este în dreapta mea.
Dl. Rareş Dan Enescu
Domnul Mitrea Laurenţiu;
Domnul Pătraşcu.
Dl. Mircea Cosma
Domnul Pătraşcu, vă rog.
Dl. Rareş Dan Enescu
Doamna David Simona;
Domna Dosaru Iuliana;
Domnul Dragomir Auraş;
Domnul Rareş Enescu, subsemnatul.
Dl. Cătălin Răzvan Niţă
Ionescu Radu Cezar.
Dl. Rareş Dan Enescu
Domnul Ionică Ion;
Domnul Manta Adrian.
Dl. Mircea Cosma
Uşor, pe rând, să aibă tot timpul să voteze.
Dl. Rareş Dan Enescu
Domnul Meşca.
Dl Mircea Cosma
Daţi-i buletinul.
Dl Rareş Dan Enescu
Domnul Moraru nu este, nu?
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Dl. Mircea Cosma
Mai este? A plecat. Domnul Moraru a plecat.
Dl Rareş Dan Enescu
A plecat.
Domnul Neaga Gheorghe;
Domnul Neagoe a plecat;
Doamna Niculescu;
Domnul Niţă;
Domnul Pinţoiu;
Doamna Ana Sandu;
Doama Sfîrloagă;
Domnul Şepşi;
Doamna Tabacu Jenica;
Domnul Tudora a plecat.
Domnul David Viter;
Doamna Vasile Viorica.
Domnul Mircea Cosma
Cine este absent? Ciolac Dan, Cord Ovidiu, Cornea Marcel. Costin Zaharia
nu a fost, nu?
Dl. Ion Ionică
Absent.
Dl. Mircea Cosma
Dobre Adrian Florin Donache, absent; Fenichiu, suspendat; Necula
Gheorghe, absent; Negoi Constantin, absent – o să zică că a supravegheat lucrările
de alimentare cu apă sau gaze – , Nicolai Marius, Popovici Elisabeta.
*
*

*

Dl. Mircea Cosma
Vă rog, Raportul Comisiei, că s-a terminat numărătoarea.
Dl Rareş Dan Enescu
Proces-verbal privind rezultatul votului pentru eliberarea domnului consilier
judeţean Danielescu Sebastian din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului judeţean
Prahova.
1. Numărul consilierilor aleşi şi preşedintele Consiliului judeţean
2. Numărul consilierilor în funcţie şi preşedintele Consiliului judeţean
3. Numărul buletinelor de vot introduse în urnă
4. Numărul buletinelor de vot valabil exprimate
5. Numărul buletinelor de vot nule
6. Numărul voturilor PENTRU eliberarea din funcţie
7. Numărul voturilor ÎMPOTRIVA eliberării din funcţie

37
36
22
22
0
21
1
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8. Numărul minim al voturilor necesare pentru eliberarea domnului consilier
judeţean Danielescu Sebastian din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului
judeţean Prahova este 19
9. Se constată că eliberarea domnului consilier judeţean Danielescu Sebastian
din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova a fost aprobată
cu __21__ voturi pentru şi __1__ voturi împotrivă.
Semnează patru din cinci membrii ai Comisiei de validare.
Dl. Mircea Cosma
Supun la vot proiectul de hotărâre privind eliberarea domnului consilier
judeţean Danielescu Sebastian din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului judeţean
Prahova şi declararea vacantării unei astfel de funcţii.
Cine este pentru? Mulţumesc.
Dna Viorica Vasile
Domnule preşedinte, eu mă retrag.
( Doamna consilier judeţean Viorica Vasile nu a participat la vot )
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 21 voturi pentru ( Mircea
Cosma, Bogdan Andrei Toader, Ludmila Sfîrloagă, Rareş Dan Enescu, David
Andrei Viter, Ion Ionică, Darius Dumitru Meşca, Adrian Manta, Gheorghe Neaga,
Ana Sandu, Daniel Şepşi, Elena Iulian Dosaru, Simona David, Laurenţiu Daniel
Mitrea, Vasile Pătraşcu, Toma Pinţoiu, Radu Cezar Liviu Ionescu, Florin Auraş
Dragomir, Georgiana Diana Niculescu, Cătălin Răzvan Niţă şi Jenica Tabacu ).
Dl. Mircea Cosma
Vă rog. Deci vă abţineţi, sunteţi împotrivă, ca să…
Dna Viorica Vasile
Eu mă retrag.
Dl. Mircea Cosma
A, da.
Dl. Mihail Pavel
Deci nu participă la vot.
Dl. Mircea Cosma
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu
al judeţului, precum şi a bugetelor instituţiilor din subordine. Dacă aveţi observaţii?
Dacă nu aveţi, supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se
abţine cineva? Deci cu 21 de voturi pentru.
Membrii Consiliului Judeţean au fost de acord cu 21 voturi pentru.
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Dl. Mircea Cosma
Punctul numărul 3 este proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor
alocate.
Vă rog să fiţi de acord să îl scoatem de pe ordinea de zi, nu avem decât pe
site textul monitorului şi, conform legii, nu putem să aprobăm sumele până când nu
apare Monitorul Oficial. Legea, în astfel de cazuri, dă voie preşedintelui să împartă
sumele şi să le supună spre aprobare în prima şedinţă de consiliu..
Deci o să chem membrii grupurilor politice, o să le împărţim, după care o să
vi le prezentăm în prima şedinţă de consiliu.
Deci scoatem proiectul de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Mulţumesc.
Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu scoaterea proiectului de
hotărâre de pe ordinea de zi cu 21 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Ne-am documentat la Guvern astăzi, încă nu s-a tipărit Monitorul Oficial.
Punctul 4. Este vorba de rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a
bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova, pe anul
2014.
În principal această rectificare are scopul de a asigura sumele necesare
desfăşurării Universităţii Populare „Nicolae Iorga” la parametrii optimi. De
asemenea, are ca scop acoperirea angajamentelor pe care urmează să le luăm prin
hotărâre, pe ordinea pe zi. În sfârşit, este vorba de asigurarea cofinanţării
proiectului „Reabilitare şi modernizare, dezvoltare şi dotarea cu echipamente
specifice a nevoilor beneficiarilor din Serviciul…, prescurtez, Sat Tătărăi, comuna
Poienarii Burchii; derularea cu 2.997.000 lei, proiectul derulat de Spitalul judeţean
privind Sistemul informatic medical de sănătate, unde este asociere cu Spitalul
Băicoi şi cu Spitalul de Pediatrie şi, de asemenea, este vorba de celelalte sume care
sunt între diferite capitole ale bugetului fiecărei instituţii.
Dacă aveţi observaţii? Dacă nu aveţi, supun la vot. Cine este pentru?
Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 21 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
La punctul 5 este vorba de a rezolva, urmare a dezvoltării, Complexul de la
Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică persoane adulte cu handicap,
oraşul Urlaţi. Vorbim aici despre îmbunătăţirea alimentării cu apă, prin înlocuirea
unui tronson important din conducta care alimentează acum centrul numit Steaua,
vă aduceţi aminte, este sus pe deal, undeva, urmare a punerii în funcţiune a unui
nou centru cu 50 de locuri făcut prin fondurile Uniunii Europene şi reabilitarea
Complexului pe fondurile europene şi reabilitarea celorlalte pavilioane pe fonduri
europene.
Asocierea, având în vedere că ţeava este a oraşului Urlaţi, vă propunem să
fie cu suma de 225.000. Tocmai aţi votat aşezarea sumelor şi vă supun la vot acest
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proiect de hotărâre. Cine este pentru? Mulţumesc. Dacă se abţine cineva?
Împotrivă? În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 21 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Continuăm aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Este vorba de
lucrarea prinsă în buget „Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 231, GornetPăcureţi”. Este vorba de un drum judeţean care la anul, pe vremea aceasta, se poate
considera că vom termina asfaltarea. Dacă aveţi observaţii la indicatori? Observaţi
că drumurile acestea costă foarte mult, ele nu au fost alimentate fiind foarte
accidentate, dar se vor bucura persoanele, se vor bucura copii, se vor bucura
inclusiv cei care fac turism „a piedi”. Dacă aveţi observaţii? Dacă nu, supun la vot.
Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 21 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
La punctul 7 este un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor la
obiectivul „Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 233, Ariceştii-Zeletin”.
Vă aduceţi aminte că acolo am făcut o pietruire pe 577, care, dacă nu îi
asigurăm îmbrăcămintea bituminoasă, o ia valea şi atunci ne-am gândit, USL-ul, ca
să fim foarte clari, că observaţi că noi nu prea am făcut diferenţă între primării şi
între partide, de ce culoare este primarul. Astăzi puteam să scoatem chestia aceasta
dacă eram atât de absurzi să ieşim de la vot, puteam să o scoatem că este o comună
cu primar PNL–PDL, care face fuziunea, dar Prahova este patria tuturor
prahovenilor, şi vă cer să votaţi aceşti indicatori tehnico-economici. Cine este
pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 21 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
La punctul 8 este un proiect de hotărâre privind actualizarea caietului de
sarcini al serviciului de transport public de persoane.
Să se noteze că domnul Şepşi nu participă la acest vot.
Cine este de la transport aici? Vă rog, doamna… Ce probleme avem la acest
proiect?
Dna Gabriela Enache
Nicio problemă. Din punctul nostru de vedere, proiectul este pregătit pentru
aprobare.
Dl. Mircea Cosma
Întrebări? Poftiţi.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Aici aş avea eu o problemă. Din ce mi s-a adus la cunoştinţă, în zona
Plopeni, am înţeles că acolo a fost de vreo trei luni de zile un mic litigiu între
primărie şi consiliu.
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Dna Gabriela Enache
Discuţiile s-au purtat între participanţi, ca să spun aşa, autoritatea locală,
asociaţia patronală, operatorii de transport şi Serviciul transport, au făcut o discuţie
cu privire la acoperirea nevoilor tuturor acestor participanţi şi s-a rezolvat situaţia,
în sensul că soluţia adoptată a fost ca fiecare operator care tranzitează localitatea
Plopeni, un anumit număr de curse să treacă prin Cartierul Diana. Domnul primar
din Plopeni s-a declarat mulţumit cu ultima variantă şi de aceea astăzi vă
prezentăm…
Dl. Bogdan Andrei Toader
Eu înţeleg, dar acest traseu, din câte ştiu eu, este instituit de foarte mulţi ani.
De ce a fost acum această problemă, că am înţeles că este, şi îmi cer scuze pentru
limbaj, că este o cerere expresă a primarului, care îşi doreşte mai mult decât
cetăţenii de acolo.
Dna Gabriela Enache
Da, au adoptat o hotărâre, Consiliul local, cu privire la nominalizarea
staţiilor publice de pe teritoriul…
Dl. Bogdan Andrei Toader
Deci este hotărârea Consiliului local să înţeleg.
Dna Gabriela Enache
Da, exact, o hotărâre a Consiliului local cu privire la staţiile publice pe care
noi, întotdeauna, le aducem şi le actualizăm în Programul public judeţean de
transport. Şi acum, în hotărâre, s-a mai precizat parcurgerea Cartierului Diana din
diverse motive tehnice, adică de zgomot, de aglomeraţie, ca să se evite
infrastructura şi, mă rog, tot ambientul, să parcurgă un anumit număr de curse per
total, adică sunt 6 operatori care vor face efectiv acelaşi număr de curse, 34 de
curse, care să asigure cât se poate posibil toate nevoile beneficiarilor, locuitorilor
din Cocorăşti, Ţipăreşti şi Aluniş şi ale celor din Plopeni.
Dl. Mircea Cosma
Mai sunt alte probleme? Nu. Mulţumim. Aveţi amendamente? Nu.
Supunem la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine
cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 20 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
La punctul 9 este proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor pentru
cursele regulate speciale. Iarăşi nu votează domnul Şepşi, că are vreo 10 din
acestea aici şi Chivăran, care are restul. Adică, ştiţi că şi aceasta este cu partidele,
dar, vă rog eu, să ţineţi cont că Prahova este patria tuturor prahovenilor. Dacă aveţi
observaţii?
Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se
abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 20 voturi pentru.
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Dl. Mircea Cosma
Deci cursele speciale sunt cursele care duc personalul muncitor şi alte
categorii la fabrici şi atunci ele nu mai au voie să oprească nici într-o staţie decât
la…, 50 de inşi din Starchiojd de exemplu, şi îi duce la Urlaţi, la Oztasar, la
Fabrica de confecţii, sau la Procter&Gamble, sau unde vreţi. Ei îşi fac programul
de transport şi, după aceea, vin să le aprobăm licenţa specială.
La punctul 10, domnul director general Pantea de la „Hidro Prahova” ne
cere să aprobăm achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă şi de asistenţă, de
reprezentare de către Societatea Comercială „Hidro Prahova” S.A. Derulând
proiectul de apă-canal, care este foarte important, am semnat expunerea de motive
şi, vă rog, dacă aveţi observaţii… Dacă nu aveţi, supun la vot. Cine este pentru?
Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 21 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Punctul 11, proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a
statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii. Doamna directoare,
vă rog. Ce vreţi să faceţi aici?
Dna Emilia Elena Iancu
Propunem înfiinţarea unui post vacant de cercetător ştiinţific, studii
superioare, înfiinţarea unui post vacant de referent, studii superioare, înfiinţarea
unui post vacant de referent, studii medii, debutant, precum şi transformarea unui
post ocupat de gestionar custode, studii medii, treapta profesională I în post ocupat
de gestionar custode, studii medii, treapta I A, ca urmare a susţinerii examenului de
promovare în treaptă profesională superioară.
Dl. Mircea Cosma
Alte întrebări? 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 21 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Punctul 12 este proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii
pentru Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”. Domnul director
Sicoie este aici. Vă rog.
Dl. Florin Lucian Sicoie
Este vorba de transformarea încadrării de la I la IA pentru 2 posturi de
muzeograf şi 2 posturi de economist, conform vechimii şi studiilor.
Dl. Mircea Cosma
Întrebări? Este principalul organizator al Universităţii „Nicolae Iorga” în
acest an, având în vedere că la Muzeul de Istorie a durat foarte mult concursul de
manager şi nu puteam opri tipăriri, desfăşurări de invitaţii, organizări s.a.m.d., aşa
că, uitaţi-vă cât de încărunţit este şi cât de obosit de această organizare, care se
presupune a fi cea mai importantă din ultimii 10 ani.
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Dacă nu aveţi probleme, supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc.
Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 21 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
La punctul 13 este o hotărâre privind modificarea preţurilor produselor
agricole pentru anul fiscal 2014, aşa cum au fost comunicate de către Direcţia
agricolă. După cum ştiţi Direcţia agricolă comunică periodic aceste preţuri la
produse şi, după cum observaţi, principalele preţuri care se cer a fi modificate în
scădere, având în vedere recolta foarte bună din acest an, este vorba de grâu,
porumb, floarea soarelui, luându-se în calcul şi subvenţiile care se dau de la
Uniunea Europeană.
Dacă aveţi întrebări? Dacă nu aveţi, supun la vot. Cine este pentru?
Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 21 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Domnilor, la punctul 14 se face o îndreptare a istoriei judeţului Prahova, este
vorba de aprobarea, urmare a intervenţiei noastre speciale la Ministrul
Administraţiei şi Regionalizării, îmi tot vine să zic Ministerul Administraţiei şi
Internelor, a finanţării, din ce rămâne de la licitaţiile de la POR, a ansamblului
monahal al Mănăstirii Turnu. Toată lumea ştie că este o lucrare la Târgşorul Vechi,
istoricii o consideră Troia Europei Centrale, este vorba de 14 culturi care sunt
succesive acolo, poartă amprenta unei pisanii a lui Vlad Ţepeş, pentru că acolo, în
acea curte de la Târgşor, l-a prins pe Vladislav al II-lea, în 1456, într-o zi
călduroasă de iunie, i-a tăiat capul şi s-a proclamat domn al Ţării Româneşti.
Ministerul a aprobat o finanţare de aproape 5 milioane Euro, este vorba de
total proiect 28 milioane , 22.358.000 sunt contribuţia Uniunii Europene, adică 5
milioade Euro, şi celelalte sume sunt nerambursabile: 456, respectiv 2%, 269.
Având în vedere importanţa acestui monument, luând în considerare scrisoarea
Patriarhului României adresată Consiliului judeţean, având în vedere colaborarea
noastră cu Patriarhia pentru refacerea celorlalte obiective cu valoare istorică
fundamentală pe teritoriul judeţului, respectiv Mănăstirea Vărbila şi Mănăstirea
Apostolache, vă propun să fiţi de acord cu participarea judeţului Prahova la
finanţarea acestei importante opere de refacere a trecutului istoric al neamului
românesc.
Dacă aveţi observaţii? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc.
Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 21 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Vă reamintesc că, în conformitate cu bugetul aprobat la începutul anului, au
început lucrările de amenajare interioară a Catedralei Eroilor Neamului din Ploieşti,
cunoscută sub numele de catedrală monument, ridicat de către ploieşteni pe
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proiectele lui Toma Socolescu pentru cinstirea eroilor României căzuţi în primul
Război Mondial, şi, vorbim aici, de 1.150.000 de oameni, cu civili cu tot, pe
teritoriile dintre Nistru şi Tisa şi, de asemenea, că pe 9 septembrie va fi Sfinţirea
refacerii Complexului medieval Apostolache. Vă spun de acum ca să vă faceţi
program să participăm, având în vedere că este cel mai important Complex
monahal din judeţul Prahova, chiar dacă primarul este de la PDL, nu are
importanţă, pe vremea lui Mihai Viteazul nu erau pe partidele acestea.
Punctul 15. Urmare a unei intervenţii a Direcției generale de protecție a
copilului susţinută, bineînțeles de conducerea Consiliului judeţean, s-a aprobat tot
din ceea ce a rămas după licitaţii şi reabilitarea ultimului Pavilion de la Tătărăi. Vă
spun că el a fost propus de la început, dar nu a întrunit proiectul punctajul de la
linie şi a fost primul sub linie, împărţindu-se rezervele. O să cer directorului de la
direcţie, interimar, să accelereze procedurile, astfel încât această lucrare să se poată
termina la 30.12.2015.
De asemenea, o să vă rog în ședinţa de Consiliu viitoare să vă gândiţi, să vă
pregătiţi să extindem reţeaua de gaze din Poienarii Burchii până la Tătărăi, având
în vedere şi această modernizare. Este un sat izolat peste gârlă, dar judeţul are atâta
putere să poată face o alimentare cu gaze şi a Complexului de îngrijire a
persoanelor cu handicap din satul Tătărăi, aparţinând comunei Poienarii Burchii.
Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine
cineva? În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 21 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
La punctul 16 este proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei anuale,
în sensul că noi am cuprins-o în buget, dar nu am plătit-o pentru că ne-au enervat şi
ei pe noi şi noi pe ei cu prea multe corecţii şi aşa că, având în vedere proiectele pe
care le-aţi aprobat până acum, să fiţi de acord să le dăm cotizaţia la Regiunea Sud Muntenia. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 21 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Punctul 17 nu putem să îl trecem că nu avem două treimi în sală. Vă propun
să-l scoatem de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se
abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu scoaterea proiectului de
hotărâre de pe ordine de zi, cu 21 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
La punctul 18, cei care aţi fost cu mine şi cu Ludmila în Basarabia, că ea a
fost organizatoarea, nu eu, este vorba de a aproba Acordul de Cooperare între
Judeţul Prahova din România şi Raionul Basarabeasca din Republica Moldova.
Ştiţi că, acolo, preşedintele Raionului încă vorbeşte limba rusă. Aţi fost acolo, aţi
văzut despre ce este vorba, dar nu aveam documentul pregătit, pentru că nu ştiam
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dacă consiliul lor va fi de acord. Întrucât au fost de acord, ne-au transmis toate
scrisorile după aceea. Ne aşteaptă să îl semnăm festiv, cine mai vrea să meargă cu
noi să meargă, în această lună vom face o echipă mai mică. Vă cer să aprobaţi
acest Acord, având în vedere că basarabii, totuşi, au o localitate în Moldova numită
Basarabeasca. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 21 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Punctul 19 nu putem să-l aprobăm că este tot de patrimoniu. Este vorba de
grupul electrogen de la Centrul de recoltat sânge, care nu au bani să îl monteze, noi
nu avem cum să le dăm şi îl aducem la grupul mobil de generatoare. Vă cer deci să
votaţi să îl scoatem de la ordinea de zi. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă?
Dacă se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu scoaterea proiectului de
hotărâre de pe ordine de zi, cu 21 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
La punctul 20 este un proiect de hotărâre privind mandatarea
reprezentanţilor Consiliului judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor
la Societatea Comercială „Hidro Prahova” S.A. pentru aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014, propus de „Hidro Prahova” şi pe care
noi îl avem în faţă. Este vorba de a mandata reprezentanţii noştri în AGA care sunt
2. Cine sunt? 3, David Viter, Dobre Adrian şi Romu Moraru. Sunteţi de acord să îi
mandatăm? Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 21 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Ordine de zi a fost epuizată.
Înainte de a-i da cuvântul doamnei prefect vă anunţ 3 lucruri: în prima
şedinţă de Consiliu dorim să analizăm activitatea fiecărui director de la Societăţile
Comerciale din subordinea Consiliului judeţean şi rapoartele managerilor de la
instituţiile de cultură subordonate nouă. Vă previn să ne pregătim pentru o şedinţă
mai lungă, astfel încât aceste lucruri să fie bine analizate şi disecate.
De asemenea, vă informez că s-ar putea să facem o extraordinară, având în
vedere faptul că s-a rectificat şi bugetul, de ceea…, de fapt nu a apărut nici
hotărârea cu inundaţiile în Monitor, că trebuie să apară şi cea cu rectificarea şi
atunci intenţionăm să facem o şedinţă de Consiliu cel târziu pe 15 august.
O să dorim să facem o consultare telefonică cu fiecare, astfel încât să nu
avem surprize cu prezenţa. 15 august, pardon, este zi liberă, 14 am vrut să zic. Să
nu avem discuţii cu prezenţa, dacă nu, o vom amâna. Dar ţineţi cont că nu o putem
amâna mai mult de 4 zile după aceea, deci undeva 20 august cel târziu. Atunci se
va transforma probabil în ordinară, prilej cu care vom discuta şi parteneriate, adică
să mai dăm ceva şi din fondurile noastre proprii pe analiza pe care o face Direcţia
de buget - finanţe, numai la cei care merită, să dăm bani pentru parteneriate dacă
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lucrările respective au caracter de utilitate publică pentru mai multe localităţi şi nu
numai pentru comuna respectivă, adică nu o să dăm bani pentru uliţe şi podeţe, ci o
să dăm pentru lucrări care privesc ansamblul unor localităţi, astfel încât să fie
servicii publice care să aibă şi impact judeţean. Vă rog să vă gândiţi fiecare, să
analizaţi cererile de parteneriate, sunt 136, să analizaţi la Direcţia tehnică, astfel
încât din suma de bani pe care o avem disponibilă şi pe care putem să o
disponibilizăm să facem acest lucru.
Eu am încheiat. Dacă dumneavoastră aveţi alte probleme, vă rog.
Dl Mihai Belaşcu
Sunt doctor Mihai Belaşcu de la Camera Medicilor Prahova...
Dl. Mircea Cosma
Da, vă cunoaştem.
Dl Mihai Belaşcu
...o precizare, în general. În Constituţia României nu există funcţia de
Patriarh al României. Fiecare cult are un Patriarh sau cum se numeşte. Acest lucru
se spune de multe ori din greşeală. Chiar de la transmiterea de la Catedrala din
Bucureşti, în aceeaşi slujbă, unii spun Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, alţii spun Patriarhul României. Corect este Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române.
Aş dori să vă spun că în 22 aprilie Camera Federativă a Medicilor din
România, adică toate sindicatele cuprinse aici, au avut o întâlnire cu ministrul
sănătății. La acea şedinţă s-au propus diverse cereri ale medicilor sindicalişti. În
Prahova am propus 15 cereri care nu necesitau decât salarizarea medicilor. Au
trecut 90 de zile, domnul ministru nu ne-a răspuns la nicio întrebare. Avenit aici în
2 vizite, care erau nişte vizite la nişte lucrări executate, care nu aveau absolut nimic
cu ministrul sănătăţii, erau începute de foarte mulţi ani. Nu a dorit să stea de vorbă
cu noi, motiv pentru care, în ziarul central şi ziarul local, am dat cele 14 sau 15
cerinţe şi am spus că ministrul sănătăţii nu ne-a răspuns.
În 30 mai am depus la Registratura Consiliului judeţean o cerere prin care
solicitam preşedintelui Consiliului județean să îţi modifice dispoziţia ca la
concursul de manager al Spitalului Judeţean să nu fie observatori. În Crimeea, cu
toate ce sunt în Crimeea, s-au admis observatori. La Spitalul Judeţean de Urgenţă,
la examenul de manager, nu au fost observatori, ba se spune că în timpul
examenului nu se intră sau nu se iese din sală. Cu aceeaşi ordine a fost ales şi acum
4 ani doctorul Strâmbeanu, fără observatori.
Dl. Vasile Pătraşcu
Ne-aţi mai spus o dată.
Dl. Mihai Belaşcu
Eu vă spun că nu ni s-a răspuns, să ştiţi, ca idee…
În continuare, Consiliul de Administraţie al Spitalului judeţean nu invită
Camera Medicilor la şedinţele Consiliului de Administraţie, deşi, în contractul
colectiv, pe ramură, este obligat să invite sindicatele la orice tip de şedinţă, mai
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ales de promovare în funcţii, de numiri în funcţii s.a.m.d., ceea ce ne sileşte să
luăm măsurile permise de lege în această condiţie. Aş dori să ştiţi acest lucru.
Nu dorim o salarizare cum a propus SANITAS-ul de 10% pentru întreg
personalul sanitar, SANITAS-ul să-şi vadă de membrii lor de sindicat. Vă spun că
noi am propus pentru medicul secundar 3-5 salarii medii pe economie, pentru
medicul specialist 7-9 salarii medii pe economie, pentru medicul primar 9-11
salarii medii pe economie.
Dna Fabioara Ionescu
Pe lună?
Dl. Mihai Belaşcu
Pe lună, da. În Uniunea Europeană se calculează pe salariul mediu pe
economie. Un medic secundar acolo are 1,5 salariul mediu pe economie, adică în
jur de 2.500 Euro. Vă mulţumesc.
Dl. Mircea Cosma
Domnule medic Belaşcu, eu am o nedumerire. La fiecare şedinţă de Consiliu
de Administraţie la Spital participă sindicatele. Dumneavoastră sunteţi alţii?
Dl. Mihai Belaşcu
Noi suntem sindicat reprezentativ. Având în vedere…
Dl. Mircea Cosma
Nu, deci nu aţi făcut…
Dl. Mihai Belaşcu
Dumneavoastră patronaţi acest…
Dl. Mircea Cosma
… nu, nu aţi făcut nicio cerere.
Dl. Mihai Belaşcu
Nu trebuia să fac cerere.
Dl Mircea Cosma
Atunci de ce nu participaţi?
Dl. Mihai Belaşcu
Este un contract, că ştiţi lucrurile acestea. Nu mai ameţiţi oamenii. Este un
contract care este minim şi obligatoriu.
Dl. Mircea Cosma
Eu vă rog să vă…
Dl. Mihai Belaşcu
Dacă este minim şi obligatoriu şi cine nu face răspunde conform legii, ce să
mai discutăm.
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