ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES – VERBAL
al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Prahova
din data de 11 decembrie 2015, ora 11,00
La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 392 din
10.12.2015 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi următorii
21 de consilieri judeţeni: Toader Bogdan Andrei, Costin Zaharia, Donache
Gheorghe, Dosaru Elena – Iuliana, Enescu Rareş Dan, Ionică Ion, Manta Adrian,
Meşca Darius Dumitru, Moraru Romu, Neaga Gheorghe, Negoi Constantin,
Nicolai Marius, Niculescu Georgiana Diana, Niţă Cătălin Răzvan, Pătraşcu Vasile,
Petrescu Victor, Pinţoiu Toma, Popovici Elisabeta, Sandu Ana, Sfîrloagă Ludmila
şi Şepşi Daniel.
Au lipsit următorii consilieri judeţeni: David Simona, Tabacu Jenica,
Vasile Viorica, Ionescu Radu Cezar Liviu, Ciolac Dan, Cormea Dănuţ Marcel,
Danielescu Sebastian, Dobre Adrian Florin, Dragomir Florin Auraş, Fenechiu Ion
Marius, Neagoe Dumitru Daniel, Necula Gheorghe, Nică Remus Iustin, Tudora
Dorin, Viter David Andrei.
De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean, au participat următorii
invitaţi: dl. Mihail Pavel, secretarul judeţului Prahova; dl. Marius Constantin
Nicolae, directorul executiv al Direcţiei proiecte cu finanţare externă; d-na Alina
Georgiana Tincă, șeful Serviciului juridic contencios din cadrul Direcției juridic
contencios și administrație publică; dl. Cornel Nanu, primarul comunei Cornu; dl.
Ion Badea, manager contract în cadrul Societăţii Comerciale “Hidro Prahova”
S.A. şi reprezentanţii presei.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă rog frumos, să vă luaţi locurile în sală!
Domnul Enescu, vă rog, că vrem să fim siguri că avem cvorum-ul
necesar!
Haideţi, gata!
Vă mulţumesc, în primul rând, că aţi dat curs invitaţiei...
În primul rând, vă mulţumesc foarte mult.
Ştiu că este o şedinţă de îndată şi este greu să strângem cvorum-ul
necesar.
În primul rând, vă mulţumesc, în numele Consiliului judeţean, în al
doilea rând, în numele primăriei Cornu, care, după cum vedeţi, a venit să îşi susţină
punctul de vedere, pentru că această şedinţă a fost convocată, ca primăria Cornu să
reuşească să acceseze fonduri europene pentru reţeaua de canalizare.
Vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se
abține?
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Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 21voturi pentru, cu
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Master Planului de apă şi apă
uzată al Judeţului Prahova - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Aşa cum v-am explicat şi la şedinţa precedentă, Master Planul a fost
aprobat, acolo nefiind trecută şi canalizarea din Cornu.
Vă daţi seama că, constituie o problemă, pentru că, în Ghidul pe 7.2, pe
Axa de finanţare, este stipulat ca, unul dintre avizele, imperativ necesare, să fie
trecut şi în Master Planul judeţului Prahova.
Hotărârea este foarte simplă, ca redactare, este proiect de hotărâre
privind actualizarea Master Planului de apă şi canal, de apă şi apă uzată, al
judeţului Prahova.
Este vorba doar de modificarea, în cadrul acestui proiect, de punctul care
priveşte localitatea Cornu, nu se modifică nimic altceva, nicio altă localitate, iar
aici, în loc de zero, la canalizare, va fi trecută cifra de o mie şi câţi de kilometri?
1.100, mi se pare, sau 1.054, imediat vă spun. Imediat! Aşa!
Extindere reţea apă uzată, 0,760 km, reabilitare şi...
Nu, cred că este bine cum au redactat. Este bine.
Da. 760 de metri, plus încă 344. Da?
Dacă aveţi nelămuriri, în privinţa a ceea ce vi s-a expus, sau comentarii?
V-am spus, este doar...
Vă rog, domnul Enescu.
Dl. Rareş Dan Enescu
Lămuriri, nu cred că sunt necesare.
Vreau să îl felicit pe primarul comunei Cornu pentru devotamentul cu
care se implică în localitatea dumnealui şi este şi onoarea noastră, a consilierilor
județeni, că ne-am întâlnit astăzi să facem acest lucru. Mulţumesc.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Sunt sigur că şi dânsul vă mulţumeşte foarte mult, că este deja în criză de
timp, până pe data de 18 trebuie să ducă la AFIR aceste documente, ca să poată fi
evaluată cererea dânsului.
Dacă nu mai sunt alte comentarii, vă supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Mulţumesc.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 21voturi pentru
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc şi să ştiţi că am avut şedinţa pregătitoare.
Şedinţa va rămâne pe data de 16.12.
Avem o ordine de zi destul de uşoară.
Proiectele, dacă vreţi să le consultaţi, din acest moment, le aveţi şi aici,
la Juridic. Parţial, s-ar putea să avem mici modificări.
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