ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROCES-VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Prahova
de la Leova din data de 03 iulie 2014, ora 15,00
La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 201 din
01.07.2014 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi domnul Mircea
Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi următorii 18 consilieri judeţeni:
Cord Ovidiu, Costin Zaharia, David Simona, Dobre Adrian Florin, Dragomir Florin
Auraş, Ionică Ion, Manta Adrian, Neaga Gheorghe, Neagoe Dumitru Daniel, Necula
Gheorghe, Nicolai Marius, Pinţoiu Toma, Popovici Elisabeta, Sfîrloagă Ludmila, Şepşi
Daniel, Toader Bogdan Andrei, Tudora Dorin şi Vasile Viorica.
Au lipsit domnii consilieri judeţeni Danielescu Sebastian, Ciolac Dan,
Cornea Dănuţ Marcel, Donache Gheorghe, Enescu Rareş Dan, Ionescu Radu Cezar
Liviu, Meşca Darius Dumitru, Mitrea Laurenţiu Daniel, Moraru Romu, Negoi
Constantin, Niţă Cătălin Răzvan, Pătraşcu Vasile şi Viter David Andrei şi doamnele
consilier judeţean Dosaru Elena Iuliana, Niculescu Georgiana Diana, Sandu Ana şi
Tabacu Jenica.
De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean au participat următorii invitaţi:
dl. Marius Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcţiei absorbţie fonduri
europene; dna Alina Georgiana Tincă, şeful Serviciului juridic contencios, relaţii Publice,
Monitor Oficial, ATOP; dna Daniela Găvan, şeful Serviciului buget şi creanţe din cadrul
Direcţiei economice; dna Steliana Chiriţă, şeful Serviciului resurse umane; dl. Vasile
Chiţu, reprezentantul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru
Managementul Apei Prahova” şi dl. Valeriu Matei, membru al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei.
Dl. Mircea Cosma
Mulţumesc foarte mult. Schimbăm puţin protocolul pentru că majoritatea
noastră se înregistrează peste un sfert de oră, Ludmila mai are un sfert de oră de ajuns şi
aşa că nu putem să începem cu Acordul şi ce să vă spun eu?
Judeţul Prahova este unul dintre cele mai importante judeţe ale României,
cunoscută în lumea veche, atunci când pe pământul acesta se plimbau dacii, grecii,
romanii, celţii. La o mie de ani, după aceea, au apărut şi slavii pe aici, după încă vreo
trei sute de ani au apărut şi tătarii şi turcii, dar au venit şi nemţii prin 1820.
Dar, atunci când se întâlnea lumea cultă şi civilizată numită Europa, căreia
romanii i-au zis Imperiul roman sau Mare Nostrum, Valul lui Traian trece pe la
dumneavoastră pe aici, pe la Leova, ca frontieră împotriva barbariei şi împotriva
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năvălirilor, pe vremea aceea judeţul Prahova era capitala sării din această parte de
Europa. Stau mărturie şapte cetăţi de daci şi unsprezece castre romane, care înconjoară
judeţul Prahova, pentru acea mare bogăţie numită sare, de la care vine şi cuvântul salariu.
Salariu înseamnă sare, în vechea latină salariu înseamnă sare.
Astăzi, când vorbim, pe baza unui lichid pe care l-a văzut un dac liber de al
lui Dromichete şi îl arăta unui roman ocupant, căruia i-a zis piccola sau păcura, astăzi
judeţul Prahova nu mai este capitala europeană a sării, că, între timp, s-a mai descoperit
sare prin multe locuri, dar este capitala naţională a petrolului, pentru că prima rafinărie
din lumea aceasta, începând din San Francisco până la Vladivostok şi de la Arhanghelsk
la Melbourne, prima rafinărie din lume a fost la Ploieşti.
În 1857, fraţii Mehedinţu din Ploieşti, au construit prima rafinărie, distilând
250 de tone de petrol, aşa cum scrie în Enciclopedia Lumii.
Nu ne-am mândrit, demult, cu ceea ce înseamnă România, dar a venit
vremea să fim mândri că suntem români.
Judeţul Prahova ca şi capitala petrolului, are în această parte de Europă cea
mai prestigioasă Universitate de Petrol şi Gaze pentru ingineri, care pregăteşte ingineri
în petrol şi gaze în 38 de ţări ale lumii.
Dacă vă veţi duce în Vietnam, veţi vedea că jumătate din Guvern este din
absolvenţi ai Universităţii de Petrol şi Gaze din Ploieşti.
Primul – ministru al Chinei şi preşedintele Chinei, în urmă cu zece ani, erau
absolvenţi ai Universităţii de Petrol şi Gaze din Ploieşti.
În toate ţările care astăzi utilizează ca resursă petrolul şi gazul metan, se
află înglobată inteligenţa românească dusă la cel mai înalt grad de valorificare a
resurselor naturale cu care Dumnezeu a înzestrat Pământul şi două dintre acestea,
petrolul şi gazele, sunt cele care au fost fanionul sau portdrapelul Prahovei în lume.
Nu există nici în Vladivostok, nici în Arhanghelsk, nici în Moscova, dar
nici în alt loc cineva care ar putea nega strălucitele minţi ale inginerilor români de petrol
şi gaze.
În sfârşit, judeţul Prahova este un judeţ care are trei forme de relief
fundamentale: munţi cu înălţime de 2.500 de metri, dealuri şi coline, cum aveţi şi
dumneavoastră, tot o treime din judeţ, o treime munţi, o treime dealuri şi coline şi o
treime câmpie.
Mihai Viteazul, când a terminat oraşul Ploieşti, nu ne-a dat ieşire la mare,
dar, cu timpul, ne-am făcut-o. Autostrada de la Ploieşti – Bucureşti la Constanţa este
gata şi suntem primii din România care circulăm în aceste condiţii.
Deci, capitala turismului de iarnă a României se găseşte tot în judeţul
Prahova şi ne bucurăm când, în preajma sărbătorilor de iarnă, ne întâlnim cu câteva mii
de turişti din Moldova şi din Ucraina şi din Rusia, care petrec sărbătorile de iarnă la noi,
având în vedere bogăţia zonei şi farmecul munţilor care, de aici până la Ural, cred că nu
se mai găsesc. Munţi de asemenea înălţime, de asemenea frumuseţe şi de asemenea
amploare, fac o paranteză şi vă spun că şi centrul spiritual al Daciei era în judeţul
Prahova, pe muntele Omul şi că marele şi puternicul Burebista, atunci când a trecut
Dacia la monoteism, la un singur zeu, la Zamolxis, a ales ca loc spiritual judeţul Prahova,
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respectiv muntele Omul, unde şi regii României şi-au construit după aceea castelele de
vară şi locurile de petrecere a timpului liber.
Sigur că judeţul Prahova, în acelaşi timp, este capitala vinurilor roşii ale
României. Paralela 45 pe care suntem aşezaţi, care cred că trece undeva în sudul
Basarabiei de astăzi, acolo pe unde erau Porţile Basarabeşti, la Chilia, la Cetatea Albă,
cetăţile marilor domnitori, sigur că Paralela 45 este socotită capitala vinurilor roşii şi, de
aceea, judeţul Prahova are şi acest loc.
Undeva, în timp ce eu vorbesc, ca să nu mai fac o prezentare cu câte uzine,
câte fabrici, câte Parcuri industriale, câte bogăţii avem, vă prezentăm, într-un film făcut
de Televiziunea Română, ceva despre judeţul Prahova, timp în care eu voi vorbi şi
dumneavoastră puteţi să vă uitaţi şi acolo.
Nu vreau să fac aceeaşi prezentare pentru că fiecare dintre dumneavoastră a
primit acest DVD, cred, dar fiecare o să îl primiţi şi veţi găsi acolo toate datele, practic,
despre judeţul Prahova.
Noi de ce am venit? În urmă cu 40 de ani, când am fost prima dată în
Republica Moldova, nu ne-a lăsat un miliţian în Chişinău să pun flori la Ştefan cel Mare.
Era o lozincă acolo, scrisă cu litere chirilice, că „Nu călcaţi iarba! Nu rupeţi florile!”,
amenda 5 ruble. M-a amendat şi i-am spus, parcă având în vedere ce s-ar putea întâmpla,
i-am spus: „Domnule, într-o zi, pe clădirea aceea, în loc să fie secera şi ciocanul, va fi
tricolorul”. S-a întâmplat. De aceea astăzi suntem aici şi secera şi ciocanul nu ştiu dacă
mai sunt pe undeva.
În 1990, la Ploieşti, domnul academician Valeriu Matei, astăzi Ministru
Plenipotenţiar al României în Republica Moldova şi director al Institutului Cultural
Român „Mihai Eminescu”, cetăţean de onoare al Ploieşti-ului şi primul câştigător al
premiului „Omnia” pentru poezie, în cadrul Festivalului „Nichita Stănescu”, împreună
cu cel pe care îl dă Consiliul judeţean Prahova în fiecare an pentru poezie, împreună cu
cel care vă vorbeşte acum, am pus la punct un Program pe care l-am publicat într-un ziar,
de 18 puncte, pentru integrarea economiilor noastre şi revenirea Moldovei în spaţiul
neolatin, respectiv în spaţiul european, pentru că, la început, spaţiul latin a fost Europa.
Suntem la punctul 10.
După 24 de ani, pentru că frământările, mersul înainte şi înapoi, criza
economică, prezenţa, dintr-o parte şi din alta, a tunurilor şi a prafului de puşcă,
frământările privind graniţele rezultante ale celui de-al doilea război mondial,
consecinţele nefaste pentru poporul român al Pactului Ribbentrop – Molotov, au făcut să
avem un Program pragmatic pe termen mediu şi lung, având în vedere realităţile.
Cine citeşte o carte de istorie a acestor vremuri pe le-am trăit din 1945 până
astăzi, îşi dă seama că, înainte de a judeca cu uşurinţă, înainte de a-l insulta pe unul
pentru că nu este de acord cu celălalt, cititul fundamental al lucrărilor şi al faptelor, va
da răspunsul pentru fiecare, inclusiv pentru cei care au crezut că acel Program nu este
făcut pe termen mediu şi lung.
Suntem la punctul 10.
Punctul 10 înseamnă transferul podurilor de flori, al bibliotecilor, al
ansamblurilor culturale, în câmpul economic.
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Pe 15 august, se va inaugura, cu sprijinul judeţului Prahova, pentru că firma
care realizează gazoductul este din judeţul Prahova, interconectarea reţelelor de gaze ale
României cu Republica Moldova.
România are rezerve cunoscute de gaze pentru 100 de ani. Poveştile, că
toate vin de la Răsărit, sunt combătute de faptul că realizările, totdeauna, vin de la Apus.
Mercedes-ul este la Apus, BMW-ul, tot acolo. Şi multe lucruri am putea comenta pe
acest dialog din tinereţe, că lumina vine de la Răsărit şi când am devenit cu părut cărunt,
mi-am dat seama că realizările vin din altă parte. Lumina a venit tot timpul de la
Dumnezeu, că aşa numim noi partea aceea.
În acest Program, România îşi propune şi proiectează astăzi o linie de 400
de KV capabilă să transporte 1.200 de MW în Staţia Malu de la Chişinău a Sistemului
energetic din Moldova, astfel ca oricând şi în orice timp dumneavoastră să nu rămâneţi
fără energie electrică.
Înţelepciunea inginerilor români, în resurse şi în energie, pentru care o mare
parte sunt la Ploieşti, au creat României, astăzi, când vorbim, un excedent de 2.500 de
MW.
Moldova, în cel mai critic moment al zilei, care este ora 9,00 seara,
consumă 860 de MW.
Deci, această linie, va asigura independenţa energetică a Republicii
Moldova.
Astăzi, când vorbim, Staţiile Petrom, inteligenţa românească în prelucrarea
petrolului, sunt în toată Republica Moldova.
De acum încolo, la întâlnirea pe care am avut-o în România, la începutul
lunii aprilie, în baza acestui punct 10 scris în 1990, am stabilit, cu Guvernul României,
modificarea unor capitole din Legislaţie, astfel încât să transformăm podurile de flori în
poduri de piatră, pentru că atunci când eram mic, am învăţat că „Podul de piatră s-a
dărâmat, A venit bomba şi ni l-a luat” şi poezia continuă aşa: „Vom face altul pe râu în
jos, Altul mai mare şi mai frumos”. Aceasta este poezia de leagăn şi cred că şi aici.
Şi atunci noi trebuie să facem aceste poduri economice.
În acest sens, România a modificat, în aprilie, Legislaţia privind Finanţele
publice locale şi Legea administraţiei publice locale, astfel încât orice autoritate
administrativă din România, cât este ea de mică, comună, oraş, municipiu, judeţ, să
poată semna contracte economice cu unităţi administrativ – teritoriale din Republica
Moldova, cu condiţia ca ele să facă parte dintr-un acord – cadru, care, întâi, este Acordul
bilateral de cooperare şi, după aceea, se face un Acord economic.
Am să vă citesc aceste modificări, foarte pe scurt, pentru că ele fac parte
din acel Punct 10 pentru care suntem astăzi aici.
„Autorităţile publice locale din România pot aproba finanţarea unor
proiecte propuse de către autorităţile administraţiei publice locale din Republica
Moldova, în baza Acordurilor de înfrăţire, în condiţiile legii.
Programele pot fi:
1. Obiective de investiţii ale unităţilor administrativ – teritoriale din
Republica Moldova;
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2. Programe comune culturale, sportive, de tineret şi educaţionale;
3. Stagii de pregătire profesională - ceea ce spunea doamna preşedintă, cu
pregătirea oamenilor care vor trebui să acceseze fondurile europene de
preaderare;
4. Alte acţiuni care să contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie.
În acest sens, s-a modificat şi articolul din Legea nr. 215, care permite
aceleaşi lucruri.
Al doilea punct, am transmis şi o să vă prezint astăzi foarte pe scurt şi
Ordinul comun al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi al
Ministrului Finanţelor Publice din România, cu paşii pe care trebuie să îi facem ca acest
ajutor în lucrări şi în obiective de investiţii culturale, sportive ş.a.m.d., să se poată
produce.
Ordinul, o să îl las în cinci exemplare Consiliului Raional, o să vă rog ca,
până marţi, să vă formulaţi obiecţiunile. El cuprinde câteva lucruri foarte simple: pe o
Anexă, care s-a făcut pentru o altă şedinţă de Consiliu, probabil, în următoarea, după ce
acest Ordin intră în vigoare, privind procedura de finanţare a proiectelor propuse de
către autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova, în baza
Acordurilor pe care le avem încheiate.
Acordul de finanţare cuprinde: date despre obiectul acordului, deci, ce vrem
să facem. Am făcut statui pe fundaţii. Probabil că vrem să îi spunem doamnei preşedinte
că Eminescu, în 1880, adresându-se Camerei Deputaţilor din România, a spus aşa: „Nu
vă gândiţi să daţi o lege care să transforme România într-o ţară profund agricolă! Uitaţivă la ţările din jurul României! Cele bogate, sunt cele care, alături de agricultură, au
promovat manufactura, adică industria şi comerţul!”
Deci, restul sunt poveşti. Cu un vagon de grâu se cumpără un microfon.
Deci, cine ştie să facă microfonul, are un vagon de grâu. Şi putem continua.
Deci, trebuie să ştim să le facem pe toate.
După aceea, Anexa 2 priveşte procedura şi cum arată Formularul pentru
Cererea de plată.
Deci, dumneavoastră nu investiţi în România, ci, noi venim şi vă ajutăm, fie
la proiecte europene, că şi acolo trebuie să puneţi o parte de bani, fie la un obiectiv pe
care ne gândim să îl facem în comun.
În sfârşit, ultimul punct este acela că verificarea finanţării se face în
conformitate cu Legislaţia Republicii Moldova, adică verificarea cheltuielii banilor va fi
făcută de către Curtea de Conturi a Moldovei.
Dacă îndeplinim aceste lucruri, cred că unităţile administrativ – teritoriale
din România, respectiv judeţele, municipiile şi comunele foarte bogate, ca să ajute, cu
sume de bani nu atât de mari, dar nici atât de mici, anumite lucrări, sau anumite
obiective din Republica Moldova, punctual şi, în acest fel, România va putea fi prezentă
în cele 809 primării pe care le are Republica Moldova şi a ajuta comunităţile locale să se
integreze mai repede în Uniunea Europeană.
La punctul 11, mă veţi întreba ce este la punctul 11 din Acord, la care
lucrăm, este readucerea căii ferate la parametrii europeni, respectiv spaima aceea, că
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dacă vin aceia cu trenurile blindate ne ocupă, hai, să mărim liniile, să dispară şi să putem
circula nestingheriţi, măcar între Bucureşti şi Chişinău, fără să stăm suspendaţi pe nişte
cricuri pe Prut, se răstoarnă, nu se răstoarnă, pentru că s-a gândit unul cu capul mare şi
cu minte puţină, el, cum să nu putem circula între noi, mărind calea ferată, mărindu-i
ecartamentul cu distanţa de la copita calului la vârful degetului, adică cu cei 9,8 cm.?
Pentru că aceste lucruri, care ţin de o perioadă apusă şi de războiul rece, trebuie să le
încheiem.
Sigur că peste Prut trebuie 23 de poduri.
Doamna preşedintă, aici de faţă, în cuvântul pe care l-a avut în şedinţa de
lucru a Guvernului României comună cu preşedinţii de raioane a cerut poduri.
Primul-ministru a zis că îl facem şi l-a trecut în prima, în lista primelor trei
poduri care se fac, pe baza fondurilor care se acordă României pentru Programul
transfrontalier, din care, 30% pune România, 70% cei care, probabil, au distrus podul.
Deci, primul pod este în licitaţie, vorbim de podul de la Ungheni. Al doilea
pod este podul de aici. Al treilea pod este podul de la Ştefăneşti, pe Prut. Al patrulea va
fi cel de la Cantemir, în dreptul Sălciului.
În sfârşit, am mai venit pentru un punct şi, cu aceasta, o să doresc să
discutăm după aceea Acordul, am mai venit pentru un punct.
Indiferent cum am privi istoria şi cu aceasta am început, este drept în lume
ca cei care au jurat ţărilor lor că vor lupta pentru patrie şi vor muri pentru patrie, să aibă,
în aceeaşi măsură şi egal, monumente acolo unde au murit.
Nu se poate ca numai morţii unora pentru patrie să aibă monumente şi
ceilalţi să nu fie nici măcar pomeniţi.
În acest sens, Guvernul României a emis în ianuarie 2014, o hotărâre de
Guvern numită „România 100”. Toate ţările au emis această hotărâre, pentru că ştim că
în 28 iunie 1914, a început, practic, primul război mondial prin acel foc de pistol, trei la
număr, de fapt, trase de un student sârb împotriva arhiducelui moştenitor al tronului
celui mai detestat imperiu, după cel ţarist, Imperiul Austro-Ungar, supranumit şi
Închisoarea popoarelor.
Un milion o sută cincizeci de mii de fii ai marelui neam dac, astăzi numit
român, au rămas pe câmpurile de luptă, sau au murit de bolile pe care orice război le
generează.
Am avut, pe teritoriile locuite de români, monumente în fiecare localitate.
Rostul acestui Program „România 100” este să avem monumentele fiilor
noştri căzuţi, din Bardar, din Cazangic, din Leova, sau din Cimişlia, acolo unde le este
locul, acolo unde merită. Nu sunt mai presus morţii altui popor pentru patria lor, decât
morţii noştri pentru patria noastră.
Şi, vă rog ca, în numele acestui, dacă vreţi, acestui sacrificiu al poporului
român ca a patra putere din Europa şi ca a patra în numărul de victime pe care l-a dat
pentru pacea din 1920, să încercăm acolo unde avem fii români şi acolo unde avem
bunicii căzuţi sau străbunicii, să refacem acele monumente, aşa cum alte popoare le au
pe teritoriile noastre.
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Noi nu am dat jos niciun monument al nimănui, dar trebuie să ni le punem
şi pe ale noastre – face parte din existenţa noastră istorică, din conştiinţa noastră de
neam, din spiritul nostru neolatin şi, dacă vreţi, din mândria de a fi român. Nu se poate
ca să nu găsesc fiii poporului care au căzut la datorie pe câmpurile de luptă, în locurile
unde aceştia s-au născut, au trăit, unde au visat, unde au avut speranţe, unde au avut casă,
unde au avut bunici, părinţi, unde au avut copii, nepoţi şi strănepoţi, iar o parte au avut
numai visele, pentru că la 25 de ani au căzut, undeva, pe câmpul de luptă, în Germani, în
Rusia, în Ungaria, în România, marea majoritate.
Aceste monumente fac parte din zestrea cu care un popor intră în Europa.
Nu se poate să nu îţi iubeşti patria, să nu ţi-o porţi în suflet şi să pleci la
plimbare cu lozinci pe care le-ai învăţat şi pe care nu trebuia să le înveţi.
Nu există altă definiţie a poetului naţional Mihai Eminescu decât aceea,
unii zic că este moldovean, alţii zic că este ardelean, alţii zic că este muntean, el a zis:
„Sunt mândru că sunt român şi punctum!” adică şi punct, lucruri care nu se mai pot
comenta.
De aceea, noi cu domnul academician Valeriu Matei, o să instalăm la
dumneavoastră, aici, în localitate, într-un parc, bustul, în bronz, al unuia dintre cei mai
mari ctitori ai istoriei naţionale, al lui Nicolae Iorga, care a pus, începând cu anul 1906 şi
1907, prin Universitatea Populară de la Vălenii de Munte, unde o parte din
dumneavoastră aţi fost şi unde veţi veni şi anul acesta de la 15 august, bazele ştiinţifice
ale adevărului asupra unităţii poporului român, între apele lui tutelare.
Acest „România 100”, din care vom dona astăzi primele cărţi, care apar
deja în România pe marginea Programului „România 100”, fac parte din acea zestre
istorică culturală şi ştiinţifică pe care înaintaşii noştri au pregătit formarea Statului
Naţional Român Unitar.
Vom dona bibliotecii, astăzi, „Istoria războiului pentru reîntregirea
României”, cronica a ceea ce s-a întâmplat din 1914, din 28 iunie, până în 6 august 1919,
când s-a încheiat, pentru poporul român, primul război mondial.
Sper că, copiii dumneavoastră, sper că dumneavoastră şi toţi cei ca noi, să
poată să vadă adevărul ştiinţific aşa cum a fost.
Acea carte nu mai este impresionată de ce s-a întâmplat după aceea, este
scrisă în anul 1923. Nu erau nici din aceia, nici din aceia, este scrisă aşa cum a gândit-o
un ofiţer pe front, timp de cinci ani.
Doamnelor şi domnilor, recapitulând că judeţul Prahova, l-aţi văzut acolo,
este un judeţ care îşi aduce aminte de toate, de monumente, de bogăţii, de industrie, este
unul din primele judeţe ale României ca putere economică.
Produsul intern brut al judeţului Prahova este cu un miliard de euro mai
mare decât întreg produsul Republicii Moldova.
Deci, 800.000 de locuitori cât suntem în Prahova, realizăm ceva mai mult
decât 4 milioane de locuitori ai Moldovei, dar cu mult mai puţin decât un land din
Germania ş.a.m.d.
Deci, ca să putem intra în rândul lumii, ca să avem aceleaşi standarde de
dezvoltare, ca să nu mai stăm în noroi, pentru că dacă stai şi te uiţi în jos şi tot timpul
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rămâi cocoşat, când te-ai putea în sus către Dumnezeu, când este cerul senin, trebuie să
facem împreună efortul de a ne ajuta, de a ne sprijini, ca să revenim în cea mai puternică
familie a civilizaţiei lumii.
Aici, în această parte de lume, în neolatinitate s-a inventat alfabetul, s-a
inventat cimentul, s-au inventat construcţiile.
Sunt de două mii cinci sute de ani, în Roma eternă, construcţiile care
dăinuie timpului. Aici s-au inventat scrisul, aici s-au inventat maşinile de tipărit, aici s-a
inventat electricitatea, că volt îi zicem pentru că a fost un savant italian Volta, care a
descoperit electricitatea, etc.
Împreună, putem să ne sprijinim ca neamuri de sânge, să facem acest lucru.
Sigur că va contribui şi podul de peste Prut la aceasta chestiune şi cred că veţi fi de
acord cu noi ca să îl facem împreună şi noi să vă ajutăm chiar cu o cotă - parte din
proiectare, deşi acesta este drum naţional şi acela care este de-a lungul Prutului este
drum naţional şi este treaba guvernelor pentru podul acesta, Guvernul României s-a
angajat. S-a scris în Acordul cu Guvernul Moldovei şi o să se facă.
Vreau să vă prezint echipa cu care am venit. Este o echipă din toate
partidele. Să ştiţi că, dincoace de Carpaţi, minorităţi din acestea cum s-au pripăşit prin
alte părţi ale teritoriului Daciei, noi nu prea avem, adică nu avem UDMR în judeţul
Prahova, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, avem minoritate ţigănească,
rromi, dacă vreţi, avem foarte puţini, rămăşiţe de tătari, turci, din vechii ocupanţi, foarte
puţini ruşi şi ucraineni, circa 96% din populaţia Prahovei, din cei 800.000, sunt români
şi corespund acelei devize scrise la dumneavoastră la Chişinău în 27 martie 1918 de
Constantin Stere: „Cerem să fim un Stat naţional unitar!” Procentele de populaţie trimit
acest lucru.
Deci, avem cele patru partide importante ale României, prezente în sală.
În primul rând, este Partidul Democrat Liberal, liderul de grup domnul
Adrian Dobre este aici, cu colegii dânsului. Îi număr, are toată lumea etichete, eu o să
răguşesc dacă îi prezint pe fiecare, dar îi rog pe fiecare să se ridice în picioare, de la PDL,
să spună cine este. Deci, domnul Tudora, mare specialist în ţiţei, transportului ţiţeiului
prin conducte. Dacă cineva vă va zice că în Moldova nu este petrol, noi vă spunem că, în
orizontul Cahul – Văleni, România a săpat în 1960, 150 de puţuri de petrol în Acordul
CAER. Erau nişte fiare în capete, se numesc prevenitoare de erupţie şi, bănuiesc că într-o
zi, inginerii dumneavoastră de petrol care învaţă acum la Ploieşti şi sunt vreo 80 de
studenţi, vor fi cei care vor da Moldovei independenţa energetică şi, din acest punct de
vedere, lângă dânsul se află un specialist în transporturi, domnul inginer Necula.
Dl. Gheorghe Necula
Bună ziua, sunt Gheorghe Necula, consilier judeţean din partea Partidului
Democrat Liberal şi fac parte din Comisia pentru servicii publice, comerţ, turism şi
agrement.
Dl. Mircea Cosma
Mulţumim. Deci, continuăm cu PDL-ul. Doamna Popovici Elisabeta.
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Domnul inginer Neagoe, tot din partea PDL-ului, specialist în
Telecomunicaţii. A fost director general al Poştei Române. Va fi, dacă mai ia PDL-ul
puterea în România.
Dl. Daniel Neagoe
Bună ziua, sunt inginer TCM ca formare profesională, sunt încântat şi vreau
să vă mulţumesc pentru invitaţia care ne aţi făcut-o, extraordinară atmosfera, mulţumesc
în continuare.
Dl. Mircea Cosma
Domnul fost vice-primar al oraşului Sinaia, domnul Marius Nicolai, dar a
fost specialist şi în Ape, a fost director al Apelor Române, judeţul Prahova, consilier
judeţean din partea PDL-ului.
Dl. Marius Nicolai
În primul rând vreau să-i mulţumesc doamnei Preşedinte Creţu pentru
discursul avut, prin care aţi dovedit că munca domnului Preşedinte Mircea Cosma nu a
fost în zadar şi mă bucur că lucrurile sunt pe un drum ascendent. Fac parte din Comisia
de servicii şi turism a Consiliului judeţean Prahova.
Dl. Mircea Cosma
Mulţumesc.
Domnul Zaharia Costin, mi se pare că este tot din Sinaia, nu sunt sigur.
În rândul întâi tot PDL, domnul Cord Ovidiu. Nu uitaţi că este din sat cu
Boc, acolo unde se sparge oul dând cu el în cap. Vă rog. Specialist în comerţ şi
proprietarul unei mari reţele comerciale din judeţul Prahova şi nu numai. Vă rog. Mai
ziceţi ceva?
Poftiţi, domnul Dobre.
Dl. Adrian Dobre
În primul rând vreau să-i mulţumesc domnului preşedinte că a făcut o
prezentare aşa cum îi stă bine unui om care vrea să-şi sprijine regiunea în care stă, care
vrea să-şi dezvolte regiunea în care stă şi vreau să îi felicit pe colegii dumneavoastră că
vă susţin şi sunt sigur că proiectele pe care vi le-aţi propus, prin stilul dumneavoastră
personal, că veţi reuşi şi cu sprijinul nostru. Este pentru prima oară când vin în Moldova.
Dl. Mircea Cosma
A fost prefectul judeţul Prahova, ca să ştiţi.
Dl. Adrian Dobre
Mă leagă, în istoria familiei mele, multe lucruri de Moldova, bunicul meu a
învăţat la Şcoala de Arte şi Meserii de aici, din Chişinău de fapt, iar apoi, odată cu
venirea ruşilor a trebuit să se mute la Iaşi din motive personale. Sunt foarte emoţionat şi
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vă doresc foarte mult succes. Sunt sigur că dezvoltarea acestei colaborări astăzi face paşi
importanţi în acest sens, va aduce foarte multe motive pentru dumneavoastră ca regiune
ca să vă dezvoltaţi poate mai rapid decât celelalte regiuni.
Dl. Mircea Cosma
Mulţumim. Partidul Naţional Liberal. Domnul Pinţoiu, specialist în
telecomunicaţii, proprietar de firmă de comunicaţii.
Dl. Toma Pinţoiu
Mă numesc Pinţoiu Toma, sunt consilier judeţean din partea Partidului
Naţional Liberal, sunt preşedintele Comisiei de urbanism, de profesie inginer
telecomunicaţii. Aveţi încredere că fiind şi preşedintele Comisiei de urbanism şi
dezvoltare urbanistică prin comisia noastră, ceea ce domnul preşedinte spunea că o să vă
ajutăm, o să treacă repede de comisie, vă mulţumim şi în numele colegilor liberali că neaţi invitat, a fost o vizită de lucru care ne-a încântat, mult succes în continuare.
Dl. Mircea Cosma
Mulţumesc. Doamna Vasile Viorica este reprezentantul Consiliului
judeţean Prahova în Asociaţia de Turism Prahova, este din Sinaia, specialistă în turism şi
membră a Partidului Naţional Liberal.
Dna. Viorica Vasile
Sunt membră a partidului de 20 de ani, sunt membră a Comisiei de
urbanism, am norocul să locuiesc în cel mai minunat oraş staţiune, Sinaia, vă invit la
acasă la Sinaia şi acolo putem să facem întâlniri pe turism, pe orice domeniu.
Dl. Mircea Cosma
Mulţumesc. Din partea Partidului Naţional Liberal mai este doamna David,
care este directoarea unui Centru...
Dna. Simona David
Sunt David Simona, sunt director al unui Centru de recuperare şi reabilitare
neuropsihiatrică persoane adulte cu handicap şi sunt preşedinta Comisiei de sănătate.
Dl. Mircea Cosma
Este din comuna Floreşti, trecută în istorie de mai multe ori, dar cel mai
important lucru este că Măria Sa, Vodă Cuza, la sfârşitului anului 1859, a creat acolo
prima Armată Naţională a Principatelor Unite, Moldova şi Ţara Românească şi este o
comună foarte bogată. Cred că bugetul comunei este de cinci ori cât al Leovei, pentru că
pe teritoriul ei se află cea mai importantă fabrică de anvelope din România, este o
fabrică, se numea „Victoria”, acum se numeşte „Victoria Michelin”, este o cooperare
româno – franceză strălucită, se produc circa şase milioane de anvelope de autoturisme
pe an şi este alături de soţul dumneaei, domnul primar al comunei, domnul David, care
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se va înfrăţi în această perioadă, va sta de vorbă cu mai mulţi primari de la
dumneavoastră, cu o comună de acelaşi calibru.
Şi acum, mai avem din partea Partidului Dan Diaconescu un singur
consilier, domnul Auraş Dragomir, fost vicepreşedinte al Consiliului judeţean în
mandatul trecut şi director adjunct al Parcului Industrial Vălenii de Munte, un Parc
Industrial în care am transformat o fabrică militară de cartuşe pentru AKM-trasoare, în
primul Parc Industrial din România. Când o să aveţi bani, să vă cumpăraţi de acolo
poşete Louis Vuitton şi alte lucruri care se mai produc pe acolo. Vă rog.
Dl. Auraş Florin Dragomir
Eu aş vrea să vă mulţumesc încă odată pentru primirea călduroasă pe care
aţi făcut-o, vreau să felicit în numele colegilor pe doamna Preşedinte pentru faptul că
astăzi a dat dovadă de un real pragmatism, anul trecut când aţi venit la Vălenii de Munte
îmi aduc aminte că a devenit la un moment dat extrem de obsedantă întrebarea
dumneavoastră către domnul preşedinte: „când facem podul?” Să ştiţi că nu este
întâmplător că şi dumneavoastră aveţi incertitudini când vă întrebaţi „cine v-a distrus
podul”, important este că suntem pe acelaşi drum şi vă felicit pentru acest lucru. Aş vrea,
pentru că nu am avut ocazia aseară, să-i mulţumesc domnului academician Valeriu
Matei pentru lecţia deosebită de istorie şi cultură românească pe care ne-a transmis-o şi
chiar vorbeam cu un alt coleg de al meu că, pentru noi este foarte important să trăim
aceste momente, sunt momente rare, unice în viaţa noastră, iar domnului preşedinte, sper
ca pe drum să-şi ţină promisiunea, să tăiem panglica acestor investiţii.
Dl. Mircea Cosma
Şi acum partidul de guvernământ, domnul consilier Manta, în primul rând,
adică PSD-ul.
Dl. Adrian Manta
Sunt consilier judeţean în Comisia juridică, sunt inginer de profesie, am
terminat facultatea de Petrol şi Gaze şi sunt din oraşul Vălenii de Munte care datorită
pragmatismului domnului Preşedinte va deveni în curând oraş european.
Dl. Mircea Cosma
Mulţumim. Domnul Ionică, specialist în probleme auto şi cel care dă şi
timbrul de bună circulaţie vehiculelor în România.
Dl. Ion Ionică
Mă numesc Ionică Ion, sunt consilier judeţean, sunt inginer auto,
preşedintele comisiei pentru servicii publice, turism şi transporturi. Vreau să vă
mulţumesc în mod deosebit pentru primirea care ne-aţi făcut-o şi să vă asigurăm că, în
continuare vă vom sprijini şi vom colabora cu dumneavoastră pentru realizarea a tot
ceea ce v-aţi propus în 2014.
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Dl. Mircea Cosma
Mulţumesc.
Domnul Neaga Gheorghe, consilier judeţean şi preşedintele Uniunii
Generale a Sindicatelor „Frăţia” din judeţul Prahova.
Dl. Gheorghe Neaga
Bună ziua, vă mulţumim pentru invitaţie. Trebuie să vă spun că ne-am
simţit foarte bine la dumneavoastră şi doamna preşedinte, având în vedere sufletul
dumneavoastră şi modul în care vă bateţi pentru obiectivele dumneavoastră, sunt sigur
că le veţi rezolva. Vă mulţumim.
Dl. Mircea Cosma
Domnul Toader Bogdan, preşedintele Organizaţiei de Tineret Social –
Democrat din judeţul Prahova şi unul dintre cei mai tineri consilieri judeţeni.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Sunt economist de profesie şi ţin să menţionez că e prima oară când vizitez
Moldova şi vreau să vă spun că ceea ce văd eu aici este ceea ce pentru mine era
România anilor '96 şi sper că, cu ajutorul nostru, al Uniunii Europene să reuşiţi într-un
timp cât mai scurt. Sper să avem puterea de a vă învăţa să treceţi mult mai repede şi să
parcurgeţi un drum să ajungeţi la nivelul nostru şi noi am dori cât mai repede.
Dl. Mircea Cosma
Domnul Daniel Şepşi, patronul unei mari firme de transporturi auto, cred că
cea mai mare din judeţ, sau, acolo, împreună cu încă un coleg de al lui, Chivăran... Vă
rog.
Dl. Daniel Şepşi
Mulţumesc. Numele meu este Daniel Şepşi, fac parte din Comisia de
urbanism şi arhitectură şi aş vrea să mulţumesc foarte mult pentru primirea călduroasă
care ne-aţi făcut-o, şi emoţionantă totodată, cel puţin pentru mine, şi sper ca într-un
viitor cât mai apropiat să nu mai avem nevoie pentru a merge de acasă-acasă alte
buletine sau paşapoarte.
Dl. Mircea Cosma
Mulţumesc. Şi acum am lăsat-o la urmă, intenţionat, pe doamna Ludmila
Sfârloagă, din cauza căreia am întârziat, adică am tras de timp.
Ea este vicepreşedinta Congresului Puterilor Locale şi Regionale la
Strasbourg, reprezintă România acolo, implicit, judeţul Prahova şi vine de la şedinţa
Comitetului de monitorizare al Uniunii Europene, care a avut loc la Chişinău, astăzi şi
ale cărui lucrări s-au terminat sau sunt în curs de derulare, dar, după ce s-a vorbit despre
România şi cooperarea cu Republica Moldova, a venit încoace, sper să fie scurtă, că ne-a
făcut să ne lungim noi foarte mult. Vă rog.
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Dna. Ludmila Sîrloagă
Vă mulţumesc pentru asemenea găzduire, vă felicit din nou doamnă.
Mulţumesc mult, colegii mei mi-au dat SMS-uri şi mi-au spus cât de impresionaţi sunt
de primirea pe care le-aţi făcut-o, şi, aşa cum aţi reuşit să-l convingeţi pe domnul prim
ministru Victor Ponta să vă facă podul, sunt convinsă că pe cei de aici i-aţi convins că
sunteţi prieteni adevăraţi. Sunt consilier la al patrulea mandat, preşedinte al Comisiei de
Integrare Europeană, la Strasbourg colaborez foarte bine cu prietenii şi colegii
dumneavoastră. Ce să vă spun? Mă bucur tare mult că sunt aici şi poate veniţi şi la noi.
Dl. Mircea Cosma
Foarte pe scurt o să vă prezint echipa tehnică: fotografiile vi le face Răzvan
Moşu, care este şi responsabilul Compartimentului Mass – Media, ce vorbim noi acum,
mâine este pe site-ul Consiliului judeţean, www.cjph.ro
Şefa Oficiului juridic, are numele scris, de aceea nu îl mai spun.
Domnul Marius Nicolae, este directorul Direcţiei de Absorbţie Fonduri
Europene, în caz că judeţul Prahova derulează peste 700 milioane de euro, în intervalul
2007 – 2013 şi că va fi principalul dumneavoastră mentor în această activitate.
Domnul Silviu Chiţu, Vasile Chiţu, este membru în Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară care gestionează cel mai important fond european din judeţul Prahova,
160 de milioane de euro. Este vorba de modernizarea Sistemului de apă şi canal, om cu
care puteţi discuta. Rostul a fost să vi-i aduc pe cei cu care puteţi discuta pe varii tipuri
de proiecte. Mulţumesc.
Consiliera personală a preşedintelui, Nona Sprâncenatu, care s-a ocupat
de…., aşa cred că este secretarul comunei Valea Călugărească acolo, Neagu, Ionuţ Pavel,
pardon, că fata este fata domnului Neagu, fostul primar, care este salariată la Consiliul
judeţean, nu a stat lângă dânsul, ca să nu îl emoţioneze, să poată vorbi.
Este prezentă, de asemenea, şefa de Cabinet a preşedintelui, doamna Dănilă
Veronica, pe care o cunoaşteţi toţi cei care aţi fost în România.
Şefa Serviciului Resurse Umane de la Consiliul judeţean Prahova, doamna
Steluţa Chiriţă.
Şefa Serviciului Buget – Finanţe, doamna Găvan.
În faţa dânsei se află, dacă văd bine de domnul David, soţia mea, doamna
Cosma, care mă însoţeşte întotdeauna.
Direcţia tehnică este reprezentată de domnul Bădărău, care este cel mai
mare specialist în parteneriate şi de aceea se află aici.
Lângă dânsul se află directoarea Bibliotecii „Nicolae Iorga” din judeţul
Prahova şi colaboratoarea dânsei al cărei nume îmi scapă, ni-l va spune dânsa şi doamna
Peneş pe care nu o văd, directoarea Muzeului de Istorie şi Arheologie din judeţul
Prahova.
Cred că nu am omis pe nimeni.
Închei cu ce am început: „Ridică-te, Ştefane, şi vezi-ţi fiii! Că vremea în
lume-i grea, Credinţă veşnică patriei noastre, Jurăm, Măria – Ta!”
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