ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Prahova
din data de 15 decembrie 2014, ora 15,00
La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 447 din
09.12.2014 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi domnul
Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi următorii 30 de consilieri
judeţeni: Toader Bogdan Andrei, Ciolac Dan, Cord Ovidiu, Cornea Dănuţ Marcel,
Costin Zaharia, Danielescu Sebastian, David Simona, Dobre Adrian Florin, Donache
Gheorghe, Dosaru Elena Iuliana, Dragomir Florin Auraş, Fenichiu Ion Marius,
Ionescu Radu Cezar Liviu, Manta Adrian, Moraru Romu, Neaga Gheorghe, 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, Tudora Dorin şi Viter David Andrei.
Au lipsit domnii consilieri judeţeni Enescu Rareş Dan, Ionică Ion, Meşca
Darius Dumitru, Mitrea Laurenţiu Daniel, Neagoe Dumitru Daniel şi Vasile Viorica.
De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean au participat următorii invitaţi:
dna Fabioara Ionescu, administratorul public, Consiliul judeţean 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 Alina Georgiana Tincă, şeful Serviciului
juridic contencios, relaţii publice, monitor oficial, ATOP, dl. Andrei Gabriel Tudor,
directorul Societăţii Comerciale „Ploieşti Industrial Parc” S.A.; dna Marinela Peneş,
managerul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova; dl. Marcian Cosma,
directorul Societăţii Comerciale „Brazi Industrial Parc” S.A.; dna Dorina Nica,
contabilul şef al Societăţii Comerciale „Brazi Industrial Parc” S.A. şi reprezentanţii
presei.
Dl. Mircea Cosma
Bună ziua!
Mai aveţi completări la ordinea de zi? Aţi văzut că am propus să retragem un
punct.
Poftiţi, domnul Fenichiu!
Dl. Ion Marius Fenichiu
Domnule preşedinte, la ordinea de zi, la punctul 14...
Dl. Mircea Cosma
Da.
Dl. Ion Marius Fenichiu
...apare şi numele meu la iniţiatorii unui proiect de hotărâre.
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Eu nu am participat la nicio şedinţă de comisie şi nu sunt iniţiatorul niciunui
proiect de hotărâre.
Dl. Mircea Cosma
Da, domnule…
Dl. Ion Marius Fenichiu
Nu ştiu de ce apare numele meu aici.
Dl. Mircea Cosma
Nu eu le fac. Comisia, în totalitate.
Dl. Ion Marius Fenichiu
Da.
Dl. Mircea Cosma
Da.
Dl. Ion Marius Fenichiu
Solicit să fie scos numele meu de pe ordinea de zi.
Dl. Mircea Cosma
Bine. Altă propunere? Domnul...
Dl. Gheorghe Necula
Domnule preşedinte, având în vedere că astăzi am avut AGA, şedinţa AGA
la Parcul Industrial Brazi, propun înlocuirea..., proiectul de hotărâre..., înlocuirea
mandatării reprezentanţilor Consiliului judeţean în Adunarea Generală a Acţionarilor
la Societatea Comercială Brazi, pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,
rectificat pe 2014, în aprobarea, deci, mandatarea...
Dl. Mircea Cosma
Aprobarea Consiliului...
Dl. Gheorghe Necula
... şi aprobarea, că deja am aprobat, având de la Consiliul de Administraţie...
Dl. Mircea Cosma
Acum, să ştii că s-a lucrat şi „telefonul fără fir” şi am făcut proiectul de
hotărâre, dar nu ştiam cine face propunerea. A, şi varianta aceea.
Ştiam că o cere cineva, dar nu ştiam cine.
Dl. Gheorghe Necula
Mulţumesc.
Dl. Mircea Cosma
Bine.
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Deci, sunteţi de acord cu cele două...?
Deci, una: domnul Fenichiu, nu a participat la şedinţa de comisie. Am zis
bine?
Dl. Ion Marius Fenichiu
Nu am fost invitat.
Dl. Mircea Cosma
Nu a fost invitat.
Dl. Mircea Cosma
Aşa, deci, să îl scoatem de la iniţiator. Cine este pentru? Mulţumesc.
Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Şi punctul 16 era…
Dl. Bogdan Andrei Toader
17, acum.
Dl. Mircea Cosma
17 acum, 17 este ca să aprobăm, să schimbăm proiectul de hotărâre, în sensul
că, să nu mai mandatăm AGA să aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli, ci să îl
aprobăm în plenul Consiliului, pentru că s-a aprobat deja de AGA, nu? Sau, cum, ce
aţi făcut?
Dl. Gheorghe Necula
Da.
Dl. Mircea Cosma
Sunteţi de acord şi cu modificarea aceasta? Cine este pentru? Mulţumesc.
Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Supun la vot ordinea de zi, atunci.
Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 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 la
data de 30.11.2014 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului
judeţean Prahova.
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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 stabilirea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal
2015 în vederea eliberării unor documente din domeniul construcţiilor – iniţiat de
domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor în domeniul construcţiilor,
aplicabile în anul fiscal 2015 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele
Consiliului judeţean Prahova.
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui înlocuitor al Preşedintelui
Consiliului Judeţean Prahova, în cazul în care acesta nu poate participa la şedinţa
unei Adunări Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul
pentru Managementul Deşeurilor – Prahova” – iniţiat de domnul Mircea Cosma,
preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
6. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean
Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comericală „Ploieşti
Industrial Parc” S.A. pentru vânzarea unor terenuri în suprafaţă totală de 12.732 mp,
situate în municipiul Ploieşti, Şos. Ploieşti – Tîrgovişte, Km 8 – iniţiat de domnul
Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
7. Proiect de hotărâre privind acceptarea participării municipiuilui Ploieşti la
capitalul social al Societăţii „Parc Industrial Bărcăneşti” S.A., în calitate de acţionar
– iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale Hotărârii
Consiliului Judeţean Prahova nr. 67/2014 referitoare la declanşarea procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al
lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Amenajare nod rutier (acces)
intersecţie A3 cu DJ 100B, Km 14+364, comuna Gherghiţa, Judeţul Prahova” –
iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
9. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosinţă
gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate publică a Judeţului Prahova, situat în
municipiul Ploieşti, Şoseaua Vestului, nr. 14 – 16 şi modificarea suprafeţelor
respective – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean
Prahova.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor unor hotărâri ale
Consiliului Judeţean Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele
Consiliului judeţean Prahova.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Rituri de trecere în
comunităţile de rromi din Judeţul Prahova” – iniţiat de domnul Mircea Cosma,
preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii
pentru Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova – iniţiat de domnul Mircea
Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean
Elisabeta Popovici şi Jenica Tabacu şi de domnii consilieri judeţeni Laurenţiu Daniel
Mitrea, Gheorghe Donache şi Cătălin Răzvan Niţă.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Prahova şi a
funcţiilor publice din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean
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Prahova pentru anul 2015 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului
judeţean Prahova.
14. 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 doamnele
consilier judeţean Ana Sandu şi Georgiana Diana Niculescu şi de domnii consilieri
judeţeni Ion Ionică, Romu Moraru, Marius Nicolai, Gheorghe Necula.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a participării Judeţului
Prahova la Festivalul România Broadway, ediţia a 16-a, Statele Unite ale Americii,
New York, în luna mai 2015 – iniţiat de doamnele consilier judeţean Ludmila
Sfîrloagă şi Georgiana Diana Niculescu şi de domnii consilieri judeţeni Toma
Pinţoiu, Rareş Dan Enescu, Dănuţ Marcel Cornea, Dumitru Daniel Neagoe şi Radu
Cezar Liviu Ionescu.
16. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Prahova cu localităţi din
judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul Judeţului Prahova pe anul 2014 în
vederea realizării unor obiective de interes public – iniţiat de domnul Mircea Cosma,
preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
rectificat pe anul 2014 pentru Societatea Comercială „Brazi Industrial Parc” S.A. –
iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării finanţării proiectului
„Dezvoltarea sistemului informatic medical prin servicii de e-sănătate în beneficiul
locuitorilor Judeţului Prahova” – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele
Consiliului judeţean Prahova.
19. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosinţă
gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate privată a judeţului Prahova, situat în
municipiul Ploieşti, str. Gheorghe Ţiţeica, nr. 4 – iniţiat de domnul Mircea Cosma,
preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
20. Diverse.
Dl. Mircea Cosma
La execuţia bugetului propriu la data de 30.11.2014, dacă sunt probleme?
Nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se
abţine cineva? În unanimitatea existentă, adică de 31, da?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Hotărârea nr. 2 este proiect de rectificare a bugetului propriu şi a unor
instituţii.
Cred că aţi studiat materialul.
Sunt probleme? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc.
Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Punctul 3. Este vorba de taxele speciale aplicabile în anul fiscal 2015.
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Doamna Arhitect – şef nu este aici. Este adjuncta, da? Se menţin acelea de
anul trecut, nu este nicio creştere. Nu cresc taxe, nu cresc impozite.
Dacă nu sunt alte observaţii, supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc.
Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
La punctul 4.
Taxele pe care le percepem noi, Consiliul judeţean, atunci când eliberăm
certificate de urbanism, autorizaţii ş.a.m.d. Observaţi că nu sunt majorări faţă de anul
trecut.
Dacă aveţi 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 31 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
La punctul 5 este un proiect de hotărâre privind desemnarea unui înlocuitor
al preşedintelui atunci când acesta lipseşte, cazul fiind pe 17, de aceea am adus-o mai
repede, ca să poată participa la şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor”.
Aveţi observaţii? Bine, pot să participe şi alţii, dar unul trebuie să semneze şi
eu fiind desemnat preşedintele acestei ADI, trebuie să pun cu drept de semnătură.
Nu sunt observaţii, supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă?
Dacă se abţine cineva? În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Punctul 6 este proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor
Consiliului judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea
Comercială „Ploieşti Industrial Parc” pentru vânzarea unor terenuri la nişte
investitori.
AGA este aici? Aţi fost de acord? Alte probleme?
Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine
cineva? În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
La punctul 7.
După cum ştiţi, Legea nr. 31 cere încă un acţionar la...
Din cele două solicitări ale noastre, ca să nu introducem privaţi, noi am
adresat invitaţie comunei Bărcăneşti şi municipiului Ploieşti.
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Municipiul Ploieşti a răspuns afirmativ, municipiul Bărcăneşti ne-a răspuns
negativ. Nu a aprobat Consiliul. Nu a aprobat, ce să facem? Este şi la autostradă
Parcul acela…
Deci, acum este un proiect de hotărâre prin acceptarea participării
municipiului Ploieşti, aşa cum am declarat data trecută.
Dacă aveţi observaţii? Da, poftiţi, domnule „comandant”!
Dl. Cătălin Răzvan Niţă
Domnule preşedinte, vă rog să se consemneze că nu particip la vot la punctul
acesta.
Dl. Mircea Cosma
Mi se pare corect, că tu lucrezi acolo.
Deci, se consemnează, da?
Dna Alina Georgiana Tincă
Da.
Dl. Mircea Cosma
Automat, da
Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine
cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Cu un vot mai puţin. Deci, 30 de voturi, nu 31.
La punctul 8 este un proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr.
67/2014, referitoare la procedurile de expropriere la A3.
Vă anunţ că la A3, dintr-o... ceea ce se întâmplă în viaţa de zi cu zi, la
persoana Narcisa Florentina cuantumul despăgubirilor este..., trebuie să fie puţin mai
mare.
Raportul ANEVAR este aici, s-a greşit, am înţeles, cu 20 de metri. Raportul
de evaluare, pentru că nu se dă public, mi s-a pus un bileţel, că îl puteţi consulta.
Vă anunţ că licitaţia a fost ţinută, câştigătorul a fost desemnat, dar nu putem
trece la mişcarea de începere, datorită neconcordanţei care există, că puteam să
începem săptămâna trecută.
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 31 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
La punctul 9 este un proiect de prelungire a termenului de dare în folosinţă
gratuită a spaţiilor de la Vest.
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Vă informez şi pe această cale şi am mai spus-o şi data trecută, OCPI-ul s-a
mutat. Nu îi mai ajungea spaţiul de acolo. Am înţeles că s-a mutat, undeva, în centru,
nu ştiu exact unde.
Dna Fabioara Ionescu
Banca Raiffeisen.
Dl. Mircea Cosma
Unde a fost Banca Raiffeisen. Nu ştiu unde a fost Banca Raiffeisen.
Dna Fabioara Ionescu
La Magazinul Mare.
Dl. Mircea Cosma
A, adică aici, lângă noi.
Şi, pentru că, vă aduceţi aminte cum a debutat scandalul cu „Direcţia
copilului”, lipsă de săli…, propunerea este să dăm acest spaţiu „Direcţiei copilului şi
protecţiei persoanelor cu dizabilităţi”, astfel încât să transforme parterul în săli de
aşteptare, în tot ce le trebuie, ca să fie…, să crească nivelul de confort, rămânând o
singură cameră, pe care o mai păstrează OCPI-ul, până când îşi mută toate instalaţiile
de acolo.
Dacă sunt observaţii?
Deci, creşte suprafaţa „Direcţiei de protecţie a copilului şi a persoanelor cu
dizabilităţi”, de la 862,35 mp la 1.719 mp .
Cred că poate să îşi facă toate condiţiile, astfel încât să nu se mai amestece
sălile de primire, de aşteptare la comisii ş.a.m.d.
Sigur că, cheltuieli de eventuale mişcări de compartimentări, vor fi în
bugetul de la anul, că nu mai are rost acum.
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 31 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
La punctul 10 este un proiect de hotărâre, la cererea mai multor lideri politici
la şedinţă, de a modifica unele hotărâri, în sensul schimbării unor titluri la nişte
parteneriate ş.a.m.d., care nu au fost respectate şi în hotărârile Consiliului local.
Aveţi aici, în anexă, toate.
Dacă sunt observaţii?
Ele au fost consultate cu toţi liderii politici. Toată lumea a fost de acord,
inclusiv Direcţia Tehnică. Acestea sunt titlurile exacte.
Nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se
abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Sigur, mai ştiu că m-am certat cu cineva care m-a rugat cu Bucov-ul, dar
după aceea am văzut că are dreptate, că am fost până la Bucov, cu giratoriul.
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Zic, ce să îl mai modificăm! Hai să îl facem!
Dar nu mai are voie, pe Ordonanţa aceasta.
Dl. Ion Marius Fenichiu
Din cauza Ordonanţei.
Dl. Mircea Cosma
Din cauza Ordonanţei nu mai poate să îl facă şi atunci ne-a rugat să ducem
banii la canalizare.
Persoana cu care m-am contrat este plecată la Roma, ne-a trimis poze cu
Decebal, aşa că totul este în regulă ( Vivi ).
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Rituri de trecere în
comunităţile de rromi din Judeţul Prahova”.
Este un proiect care s-a iniţiat pe fonduri europene şi, în vederea obţinerii
mecanismului financiar, trebuie să dăm, pentru că Muzeul de Ştiinţele Naturii este
solicitant şi este în subordinea noastră. „Ştiinţele Naturii”, prin ei fac „Rituri de
trecere în comunităţile de rromi din Judeţul Prahova”.
Aţi văzut expunerea de motive, cât este valoarea, totul este finanţat sută la
sută.
Dacă aveţi întrebări? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc.
Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Punctul 12 este proiect de hotărâre privind modificarea organigramei
Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie.
Sunt observaţii? Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă?
Dacă se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Punctul 13 este proiect de hotărâre privind aprobarea, conform tipicului,
Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2015. Deci, ce îşi propune pe anul
2015, cum să îi..., conform reglementării de la instrucţia funcţionarilor publici.
Aveţi observaţii? În fiecare an s-a aprobat, aşa...
Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine
cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
La punctul 14...
Se abţine...
Te abţii, nu? Domnul...?
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Dl. Daniel Şepşi
Da.
Dl. Mircea Cosma
Nu votează domnul Şepşi.
Este un proiect de hotărâre pentru curse regulate speciale. Îl aveţi în anexă.
Are şi Chivăran şi Dan Şepşi şi Valea Prahovei... Cine este „Valea
Prahovei”? „Valea Prahovei”! Cine este firma?
„Intim” „Autogara”…, dar nu le cunosc.
După aceea semnăm că nu sunt conflicte de interese ş.a.m.d.
Mai întreb: mai este cineva care are acţiuni în vreo firmă din aceasta, de aici?
Că poate să nu participe la vot, este cu majoritate simplă. Eu numai întreb.
Deci, le-am citit: „Autogara”, „Gyolaris”, „Intim”…, Dan Şepşi a zis că nu
votează, S.C. „Diana Pa” S.R.L., S.C. „Chivăran Com.” S.R.L., „Chivăran Com.”,
„Stefa Invest”, „Valea Prahovei” S.A., „Dan Şepşi” S.R.L. Deci, dânsul s-a retras de
la vot.
Alţii? Aveţi rude, aveţi neamuri? Să nu intraţi la conflict de interese. Nu are
nimeni, da? Că poate să se retragă de la vot, adică nu avem problema aceasta.
Atunci, supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Domnul
Fenichiu. Dacă se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 29 voturi pentru, 1 vot
împotrivă ( Ion Marius Fenichiu ).
Dl. Mircea Cosma
Deci, domnul Fenichiu împotrivă, domnul Dan Şepşi nu a participat la vot,
ne-am dus mai departe.
Punctul 15 îl susţine doamna Ludmila Sfîrloagă.
Este un proiect iniţiat de doamnele consilier judeţean Ludmila Sfîrloagă şi
Georgiana Diana Niculescu.
Eu atâta vreau doar să vă spun, că s-a primit o invitaţie din Statele Unite ale
Americii, ca judeţul Prahova să fie cel care reprezintă România pe Broadway în luna
mai 2015...
Dl. Mircea Cosma
Vă rog, doamna Sfîrloagă, să prezentaţi conceptul.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Da. De fapt, este la iniţiativa Comisiei 7, acest proiect de hotărâre.
Dacă 15 ediţii, până acum, Camera de Comerţ Româno – Americană cu
Consulatul General al României la New York, şi Ambasada, au avut ceva vizitatori
români la fiecare ediţie, de data aceasta, propunerea este să fie partener exclusiv
judeţul Prahova, reprezentat prin tot ceea ce înseamnă el, de la tradiţii, la învăţământ,
la petrol, la instituţii.
De fapt şi de drept se doreşte şi o înfrăţire a judeţului Prahova cu un county
din Statul New York.
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Dl. Mircea Cosma
Vă rog să fiţi atenţi!
Dna Ludmila Sfîrloagă
Ideea este…, invitaţia a sosit pe adresa Consiliului judeţean, noi îl propunem
ca să invităm parteneri, care să participe, împreună cu noi, la această acţiune a
judeţului...
Dl. Mircea Cosma
Este vorba de Statele Unite. Vă rog să fie linişte!
Dna Ludmila Sfîrloagă
... şi vă rugăm să fiţi de acord. Ţinând cont de faptul că noi avem o
experienţă foarte bogată în a promova judeţul Prahova în Europa, de data aceasta, am
trecut cu numele şi renumele şi oceanul. Mulţumesc.
Dl. Mircea Cosma
Deci, domnilor, întrucât nu pot estima cheltuielile, deci, vă asigur că vor fi
mai mici decât altele, pentru că...
Dna Ludmila Sfîrloagă
Este un buget…
Dl. Mircea Cosma
... un buget EuroPrahova mediu, adică cam aceasta va fi, dar cred că invitaţia
ne onorează. Eu vă spun de unde vine.
Deci, ex-ministrul Niculescu, că acum nu mai este de azi, sau încă mai este
până la ora 18,00, a făcut o vizită la Muzeul Petrolului, cu o delegaţie importantă
americană şi a aflat, cu mirare, că noi am făcut prima rafinărie din lume. Automat, a
început..., imediat a început...
Deci, ideea lor că să mergem cu multe firme, cu..., au zis că presă au ei, ca să
nu... . Se merge cu multe firme şi cu tradiţii şi ansambluri, bineînţeles. Acum, că se
duce roata olarului...
Eu am avut o discuţie din aceasta, am spus: „Domnule, să hotărască
Consiliul!” Nu îmi dau seama, cu avionul, cu Charter-ul, cu acelea..., cum se poate
duce chestia aceasta. Trebuie dus pământul din care îl faci, aceasta este problema.
În cadrul Programului, este şi o întâlnire a grupurilor politice, din ce ştiu eu,
la Washington, cu...
Dna Ludmila Sfîrloagă
La Camera Reprezentanţilor.
Dl. Mircea Cosma
... la Camera Reprezentanţilor, va fi o primire la Camera Reprezentanţilor,
adică la Camera Deputaţilor.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Şi la sediul lor, până la urmă.
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Dl. Mircea Cosma
Până la urmă am... Ludmila ştie mai multe, că ea îmi comunică.
Doamna Paraschiv deja spune, în stânga mea, că: „Ce frumos! Şi nu mai pot
să plec.”
Dna Ludmila Sfîrloagă
Păi şi prefectul…
Dl. Mircea Cosma
Deci, până în mai, mai este timp.
Problema este că ei doresc un accept de anul acesta, că aşa este la americani,
să ştie ce fac la anul. Şi am spus: „Domnule, nu pot să vi-l dau, decât să îl supun în
plenul Consiliului!”, cu amendamentul că, atunci când facem bugetul, să ne orientăm
să nu fie nici cea mai mare cheltuială, nici cea mai mică, să fie între ele. Că, ne
vedem la televizor, aţi văzut, cu hârtia igienică, cu acelea..., noi nu am fost pe nici
una...
Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine
cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Ludmila, Statele Unite scrie pe tine.
La punctul 16, la cererea nenumăraţilor oameni ai muncii din administraţia
publică locală, adică, comunală, am mai modificat, pe ici, pe colo, bugetul.
Am vrut să fim mai bogaţi, de Moş Crăciun, dar a trebuit să plătim 6,5
milioane la „Hidro Prahova”, la lucrarea Azuga – Buşteni – Sinaia şi s-a închis
săptămâna trecută Programul de informatizare a spitalelor - Spitalul Judeţean de
Urgenţă Băicoi şi Spitalul de Pediatrie -, care, vă aduceţi aminte că, era aprobat în
urmă cu trei ani.
Ultima factură a fost de 1,7 milioane, nu o putem primi până la sfârşitul
anului. Deci, acei bani…, nu am putut să mai ajutăm nişte primării, cred eu că nici nu
vor fi cheltuiţi toţi, dar aceasta este o altă discuţie.
Sumele au fost discutate cu toate grupurile politice. Dacă mai aveţi probleme
legate de schimbarea denumirilor? Dacă nu, o să vă rog, până pe 19, să vină cu
hotărârile de Consiliu, că, altfel...
Noi am negociat cu Trezoreria să plătim şi pe 29 şi pe 30, să ştiţi, dar actele
trebuie depuse în Trezorerie până în data de 19, la sfârşitul programului.
Mai aveţi alte cereri? Nu.
Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine
cineva? În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
La punctul 17 avem proiectul de hotărâre modificat. Eu vi-l citesc, cum a
fost propunerea. Noi am fost de acord să îl aprobăm în Consiliu. Zice aşa:
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Articolul 1: „Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, rectificat, pentru
anul 2014, pentru S.C. „Brazi Industrial Parc”, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre”.
La cererea AGA o facem pe aceasta.
Articolul 2: „Serviciile vor duce la îndeplinire…”.
Domnul Cornea, vă rog. Eram...
Dl. Dănuţ Marcel Cornea
Am şi eu o întrebare...
Dl. Mircea Cosma
Da.
Dl. Dănuţ Marcel Cornea
... pentru AGA sau pentru cei care au emis acest act: Care este scopul acestei
rectificări?
Dl. Mircea Cosma
Vă rog. Este aici toată lumea. Vă rog, scopul rectificării?.
Dl. Dănuţ Marcel Cornea
Noi avem un bilanţ, pe care am avut... Deci...
Dl. Mircea Cosma
Vă dă răspunsul. Sunteţi de acord, domnul Cornea, da?
Dl. Marcian Cosma
Cu permisiunea dumneavoastră, vreau să fiu cât mai scurt.
În vara acestui an am făcut o externalizare de serviciu, mai precis Serviciul
de „guard”, de pază. L-am dat unei societăţi, prin care am scăzut cheltuielile pe Parc,
iar cheltuielile aferente Serviciului de pază nu erau prevăzute în actualul buget. De
aceea, ca să putem şi plăti şi intra în legalitate, trebuia să facem rectificare pe buget.
Se plăteşte dintr-un cont de..., nu se plăteşte din contul de salarii, ci din
contul aferent serviciilor.
Şi aici, vin în faţa dumneavoastră şi vă cer această rectificare de buget.
Dl. Dănuţ Marcel Cornea
Din actele pe care ni le-aţi pus la dispoziţie, se observă o diminuare a
veniturilor de 281 mii de RON şi la rezultatul brut, de la 16 mii, adică 160 milioane
lei vechi profit, sărim direct la 875 mii pierdere.
Dacă scădem cei 281 mii venituri mai mici, vedem că am făcut o pagubă
neplanificată de 620 mii de RON.
Dl. Mircea Cosma
Dar ştiţi de ce, nu?
Dl. Dănuţ Marcel Cornea
Aceea, intră pe cheltuieli directe.
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Deci, înseamnă... Dumneavoastră spuneţi că vreţi să vi se aprobe o
externalizare, sau o plată a unui serviciu.
Dl. Marcian Cosma
Nu.
Dl. Dănuţ Marcel Cornea
Dar, în momentul..., mă scuzaţi, că aici este o mică întrebare pe care vreau să
v-o pun, celor poate din AGA. În momentul în care noi aprobăm acest buget şi vedem
că Parcul intră pe pierdere, 875 mii de RON, ne trezim la anul viitor, după 1 ianuarie,
la bilanţ, că veniţi să ne cereţi primă, că aţi realizat bugetul? Mulţumesc.
Dl. Mircea Cosma
Da. Deci, vă rog.
Dl. Marcian Cosma
Interpretările vă rog să le faceţi dumneavoastră.
Dl. Mircea Cosma
Vă rog, răspunsul.
Dl. Dănuţ Marcel Cornea
Păi, nu…, am întrebat dacă se intenţionează aşa ceva.
Dl. Marcian Cosma
Nu ştiu. Eu nu… Eu intenţionez aşa ceva, având în vedere că şi indemnizaţia
- puteţi să verificaţi -, a directorului, pentru că nu s-au îndeplinit indicatorii, a fost
diminuată lună de lună.
Acum, nu ştiu dacă trebuie să mă laud cu chestia aceasta, sau trebuie să
invoc nişte motive, vă rog să faceţi dumneavoastră lucrul acesta şi să consideraţi în
consecinţă. Dar colegii dumneavoastră din AGA, care vă reprezintă în AGA, la noi,
au studiat şi au verificat şi bugetul şi problemele pe care le are Parcul Industrial, pe
care le cunoaştem cu toţii şi, dacă stăm să le dezbatem aici, probabil că v-aş răpi tot
timpul de şedinţă.
Dl. Mircea Cosma
Domnul Cornea, mulţumit?
Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc.
Dl. Vasile Pătraşcu
Să se menţioneze că nu votez.
Dl. Mircea Cosma
Împotrivă? Nu votează domnul Pătraşcu. Cine se abţine? 3 abţineri şi 1 vot
împotrivă. Deci, haideţi să îi nominalizăm! Abţineri: domnul Dragomir Auraş,
domnul Cornea, domnul Ciolac. Şi domnul Pătraşcu este împotrivă, da? Sau nu
votează?
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Dl. Vasile Pătraşcu
Nu votez.
Dl. Mircea Cosma
A, că eşti acolo, da.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 27 voturi pentru şi 3 abţineri (
Dan Ciolac, Dănuţ Marcel Cornea şi Florin Auraş Dragomir ).
Dl. Mircea Cosma
La punctul 18 este, ceea ce vă spuneam, închiderea proiectului de la Spitalul
Judeţean. S-a terminat, încercăm, de la 1 ianuarie, să mergem cu Cardul de sănătate – cei
care l-au primit, că nu toată lumea l-a primit -, să ne identificăm şi la Băicoi şi la
Pediatrie.
Deci, este un program complex, eu sper să iasă. A costat 7,5 milioane, cam
mult, aşa, dar a fost pe fonduri europene.
Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În
unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Ultima hotărâre, la punctul 19, este să prelungim termenul pentru spaţii, în
suprafaţă totală de 116,68 mp, la Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii, în str. Gh.
Ţiţeica.
Vă aduceţi aminte, acolo mai multe instituţii îşi ţin arhiva, până când domnul
Tudor, aici, de faţă, cu ochelarii puşi pe..., aşa, că este luminofob, cum este aceea?
Dl. Andrei Tudor
Fotofob.
Dl. Mircea Cosma
Fotofob, da. Este fotofob. Va termina arhiva, care, datorită lunii proaste, care a
fost noiembrie, nu a reuşit să o termine, acesta este adevărul. Mai avea o placă de turnat,
nu? Sau ce? Şi mai multe, nu? Şi drumul de acces, da.
Deci, v-aş ruga să fiţi de acord că prelungim termenul de dare în folosinţă
gratuită pentru subunitatea noastră numită Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii.
Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
La Diverse, eu am un singur punct, după aceea dau cuvântul domnului Dobre.
Deci, este preconizată, vineri după-masă, o întâlnire la Cota 800, vineri, pe 19.
Dl. Mircea Cosma
Deci, se ocupă doamna... Este pregătirea turneului în Statele Unite. Cine nu
participă, asta este, nu avem ce face.
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Dacă astăzi se va semna Ordinul Ministrului Dezvoltării pentru O.U.G nr. 28,
forma finală, vom face şi o scurtă rectificare de buget.
Se mai scot sume, se introduc sume şi pentru localităţi chiar, dar mai ales şi
pentru noi şi, probabil, că va mai fi o mică rectificare acolo unde nu s-au rezolvat toate
problemele de arierate. Dar aceasta se va şti miercuri.
Dacă vom reuşi să primim materialele în timp şi vor fi în Monitorul Oficial,
atunci, la ora 17,00, la Sinaia…
Bănuiesc că este ora 17,00, doamna...? Facem o scurtă şedinţă înainte că, mi se
pare că, 22 este zi grea, 23 este zi grea, 24 este nelucrătoare, etc. Şi ultimele plăţi se fac
pe 29 şi 30. Nu mai are nimeni timp să ducă bugetele aprobate, hotărârile ş.a.m.d.
Deci, dacă va fi nevoie, sper să fie 19 cel puţin, la Sinaia.
Dar aceasta vom ştii abia după şedinţa de Guvern de mâine. De mâine, că
mâine noul Guvern va ţine o şedinţă.
Mulţumesc. Altcineva? Domnul Dobre, a zis.
Dl. Adrian Florin Dobre
Mulţumesc.
Voiam să fac un apel către Consiliul judeţean şi, în special, către Departamentul
sau Compartimentul care se ocupă de zona aceasta de deszăpezire din judeţ.
Vedeţi că, am primit foarte multe intervenţii din partea primarilor.
Am avut discuţii şi am înţeles că, în urma licitaţiei care a avut loc cu aceste
deszăpeziri, o singură societate a câştigat 12 sectoare din 13.
A fost mai mult un semnal de alarmă pe care vremea ni l-a transmis.
Rugămintea mea este următoarea şi, în special, către acel Compartiment:
Unu. Îmi aduc aminte şi din discuţiile pe care le-am purtat cu dumneavoastră şi
cu reprezentanţii din Consiliul judeţean, ştiu că, acum ceva timp, Curtea de Conturi a
făcut nişte recomandări cu privire la Caietele de sarcini şi aş vrea ca, la şedinţa
următoare, bine, nu cea de pe 19, că nu ştiu dacă este timpul necesar, dar la următoarea
şedinţă ordinară, Compartimentul care s-a ocupat de acest Caiet de sarcini şi de
pregătirea documentaţiilor necesare, în primul rând, să ne prezinte dacă au verificat
firma aceasta, pentru că, vedeţi dumneavoastră, aici nu discutăm de o licitaţie în care
vine o societate, trebuie să realizezi o construcţie, se realizează, nu se realizează, mai
rămâne de văzut ce este de făcut.
Sunt momente când viaţa unor oameni depinde de rapiditatea cu care această
firmă trebuie să intervină în teren.
Doi. Ştiu că este o condiţie impusă…, mă rog, recomandată, dar cu multe
semne de exclamare din partea celor de la Camera de Conturi, referitor la verificarea de
către Compartimentul respectiv a bazei materiale pe care o are societatea respectivă.
Deci, sunt curios să ştiu dacă societatea respectivă are toate echipamentele
necesare să facă faţă aproape întregului judeţ.
Şi, bineînţeles, încă o întrebare legată de acest Caiet de sarcini: dacă, totuşi,
dânşii au prevăzut o astfel de situaţie şi, ştiindu-se ceea ce se întâmplă, pe baza
experienţei avute, bineînţeles, în ultimii ani de zile, în special în zona de Sud – Est a
judeţului, dacă, totuşi, o astfel de situaţie nu putea fi evitată.
Eu am înţeles că această licitaţie s-a făcut la preţul cel mai mic, dar, încă o dată
vin şi spun: cred că trebuia verificată baza materială, bucată cu bucată şi văzut dacă, pe
fiecare zonă în parte, societatea respectivă dispune de zecile, poate sutele de utilaje şi
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