ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROCES - VERBAL
al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Prahova
din data de 08 aprilie 2016, ora 15,00
La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 124 din
07.04.2016 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul
Mircea Cosma, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 18 consilieri
județeni: Toader Bogdan Andrei, Costin Zaharia, David Simona, Dosaru Elena
Iuliana, Dragomir Florin Auraş, Enescu Rareş Dan, Ionică Ion, Manta Adrian,
Negoi Constantin, Niculescu Georgiana Diana, Niţă Cătălin Răzvan, Pătraşcu
Vasile, Petrescu Victor, Pinţoiu Toma, Sandu Ana, Sfîrloagă Ludmila, Şepşi
Daniel și Tabacu Jenica.
Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Ciolac Dan, Cornea Dănuţ Marcel,
Danielescu Sebastian, Dobre Adrian Florin, Donache Gheorghe, Meşca Darius
Dumitru, Moraru Romu, Neaga Gheorghe, Neagoe Dumitru Daniel, Necula
Gheorghe, Nică Remus Iustin, Nicolai Marius, Popovici Elisabeta, Tudora Dorin,
Vasile Viorica și Viter David Andrei.
De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean Prahova au participat
următorii invitaţi: dna Fabioara Ionescu, administratorul public, Consiliul judeţean
Prahova; dl. Mihail Pavel, secretarul judeţului Prahova; dna Maria Dovîncă,
directorul executiv al Direcţiei economice; dna Rodica Paraschiv, directorul
general al Direcţiei generale tehnice şi patrimoniu; dl.Corneliu Adrian Ioniţă,
director executiv al Direcţiei generale tehnice şi patrimoniu; dna Luminiţa Sînziana
Iatan, Arhitectul şef; dl. Marius Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcţiei
proiecte cu finanţare externă; dna Cristina Mogoş, directorul executiv adjunct,
Arhitect şef; dna Silvia Constantinescu, directorul executive adjunct al Direcţiei
proiecte cu finanţare externă; dna Daniela Găvan, șeful Serviciului buget și
creanțe din cadrul Direcției economice; dl. Marius Andrei Dinu, managerul
Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploieşti și reprezentanții presei.
În sala de ședință au mai fost prezenţi: dna Angela Sava, inginer în
cadrul Societății Comerciale „Van Project & Design” S.R.L. București și dl.
Viorel Ionescu, arhitect în cadrul Societății Comerciale „Van Project & Design”
S.R.L.București.
Dl. Mircea Cosma
Întrucât sunt prezenţi 18 consilieri, şedinţa este statutară, având în vedere
că mai sunt 35 de voturi în total, jumătate plus unul, fac 18. Am numărat.
Deci, o să vă supun la vot cele patru puncte ale ordinii de zi. Le-ați citit.
Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
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Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 18 voturi pentru, cu
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Reabilitarea termică și creșterea
eficienței energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești”, Județul
Prahova - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului județean
Prahova.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Extinderea, reabilitarea,
modernizarea și dotarea infrastructurii de primiri urgențe a Spitalului Obstetrică
Ginecologie Ploiești”, Județul Prahova - inițiat de domnul Mircea Cosma,
președintele Consiliului județean Prahova.
3. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu municipiul
Ploiești în vederea finanțării obiectivului de interes public „Balastare și asfaltare
teren situat pe strada Găgeni - în imediata proximitate a Spitalului Județean de
Urgență Ploiești” - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele Consiliului
județean Prahova.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Prahova la
expoziția organizată de Provincia Rovigo, Regiunea Veneto, Republic Italiană, în
perioada 15-17 aprilie 2016 - inițiat de domnul Mircea Cosma, președintele
Consiliului județean Prahova.
Dl. Mircea Cosma
Şedinţa a fost datorită urgenţei pentru care trebuie să aprobăm cele două
proiecte europene pentru modernizarea Maternităţii din Ploieşti. Sunt chiar
surprins, eu care nu mai candidez, că unii credeau că fac politică.
Deci, întrucât trebuie înscrise pe Axa respectivă cele 2 proiecte, eu vă
rog să vă uitaţi la ele şi să-mi spuneţi dacă aveţi observaţii.
Primul proiect se referă la: ,,Reabilitarea termică şi creşterea eficienţei
energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie”, un proiect propus pe fonduri
europene care…prilej cu care se modernizează şi faţada, dacă vreţi, ca să ne
înţelegem, plus se schimbă instalaţiile de încălzire, izolaţiile, ş.a.m.d. Acestea sunt
proiectele prevăzute în Axa respectivă de la fonduri europene.
Aveţi observaţii la indicatori?
Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Impotrivă? Dacă se abţine
cineva? În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 18 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Al doilea proiect este cel legat de ,,Extinderea, reabilitarea, modernizarea
şi dotarea infrastructurii de primiri urgenţe”, adică se face un mic ISU şi la
Maternitate, că uite, fetele acestea mai tinere poate mai nasc.
Aveţi observaţii? Supun la vot.
Cine este pentru? Mulţumesc. Împotivă? Dacă se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 18 voturi pentru.
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Dl. Mircea Cosma
Al treilea proiect. Am zis să nu plec din Consiliul acesta judeţean, m-am
înţeles cu municipiul şi, împreună, pe un parteneriat, să asfaltăm parcarea aceea,
cum te uiţi la spital în stânga. Terenul este al lor, dar ei sunt cam săraci cu banii, că
i-a nenorocit Volosevici cu împrumuturile acelea şi nu mai fac faţă, şi am zis să
avem pe reparaţii, au rămas economii de la licitaţiile de covoare, să facem o
parcare uşoară pe terenul acela unde ies maşinile acelea cu noroi şi murdăresc
mândreţea de asfalt şi o să urce şi cu noroiul acela pe sensul giratoriu suspendat.
Nu se poate.
Sunteţi de acord? Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se
abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 18 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
... participarea restrânsă a judeţului Prahova la o expoziţie organizată de
Provincia Rovigo, Regiunea Veneto, Republica Italiană, în perioada 15-17 aprilie,
sau care ne convine. Dumneavoastră aţi aprobat un buget de 2,5 miliarde lei vechi
sau 250 mii lei noi înseamnă, nu?
Dna Maria Dovîncă
200 mii.
Dl. Mircea Cosma
200 mii, aşa, lei noi, în care, deşi referatele scriau despre acest ,, Euro
Prahova ” în Italia, nu s-a specificat la buget şi trebuie să reînnoim pe această
chestiune. Eu am studiat referatele pentru că, încă o dată vă repet, eu pot să plec
singur la o invitaţie, dar, eu am restudiat referatele şi am văzut că într-adevăr
Direcţia de integrare europeană, Comisia, pardon, a scris că vrea să organizeze un
,,Euro Prahova ” în Italia şi pentru aceea sunt banii. Când aţi votat bugetul nu a
fost. Reîntărim printr-o hotărâre această cheltuire a unei părţi din bani, pentru că,
de fapt, sensul este Institutul Cultural Român din Veneţia, crearea depozitului de
legume şi a fabricii de conservare a legumelor în zona în care am introdus gazele,
undeva până la Drăgăneşti, în apropierea autostrăzii, respectiv Parcul Industrial
Ciorani, ş.a.m.d.
Deci, cine merge, vom vizita o fabrică de acest fel, că investitorii aceia
vor să vină, ne-au trimis o scrisoare. Altfel, o lăsăm în vară pentru noul consiliu,
dar ei vor să mă vadă pe mine. Acuma ce să fac?! Mi-a trimis şi poza preşedintele
de acolo, numai să îl văd.
Aveţi observaţii? Supun la vot.
Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 18 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
La Diverse nu sunt, că nu sunt la extraordinare.
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Vreau să vă completez ceva.
Mâine la 14,30 facem prima probă sub sarcina giratoriului, în sensul că,
dăm drumul la circulaţie pentru un colectiv de 437 de primari din Republica
Moldova înscrişi până acum la Camera Deputaţilor că participă şi circa 400 de
curioşi din România, care deja şi-au anunţat participarea şi aşa că eu v-am invitat
de data trecută, v-am luat în calcul, că sunteţi în aceia 400.
Lucrările de asfaltare se termină la noapte, deci se poate circula în bune
condiţiuni, pentru că a sosit deja grupul Italian care montează rosturile. Pentru cei
cu fisurile, să ştiţi că tehnologia aşa spune, unde sunt… în partea aceea, da . Deci
tehnologia zice aşa: se asfaltează la cota finală, după care se pun rosturile de
dilataţie la aceeaşi cotă.
Dacă vă duceţi acum pe pod, rosturile se montează. Deci primul rost mă
duc să îl văd şi eu după şedinţa aceasta, cum arată şi cam ce înseamnă, că sunt
ultimele creaţii ale Uniunii Europene în materie de rosturi. Şi acela de la Gara de
Vest va avea tot rosturile acestea. Aceeaşi firmă le execută, Tensacciai Milano şi
undeva în …. ei s-au angajat că în trei săptămâni temină de montat toate rosturile.
Deci, undeva începând de marţi o să se dea drumul la circulaţie pe
diferite sensuri, o să oprească altele pe măsură ce aceste rosturi se pun, dar nu am
vrut să mai întindem la maxim răbdarea celor care nu ştiu că rosturile se fisurează
când sunt provizorii. Și încă o dată repet, rosturile acelea provizorii se umplu
întotdeauna cu un beton uşor, pentru ca… Ştiţi de ce? Ca să poată aproviziona
şantierul peste ele, că altfel nu se putea aproviziona. Deci, se pun nişte scândurele,
se toarnă peste ele un beton uşor care mai fisurează. Ce să facem! Dar rosturile
definitive de aceea se pun din metal, să nu fisureze niciodată.
Cine vrea stă cu mine sub pod mâine, când urcă acele 10 autocare, ca să
fie sigur că…, pentru că aseară cu 10 maşini încărcate cu asphalt, care cântăreau 60
t fiecare, nu s-a prăbuşit nimic. Dar, mă rog, mi-a recomandat cineva să stau sub
pod când se face proba aceasta. Stau, da! O să pun chiar nişte arbuşti ornamentali.
Deci, cam aceasta este ordinea de zi. Eu vă invit cu mare plăcere. După
aceea, grupul de 437 de primari, ne deplasăm cu ei la Lumina Verde, unde sunt
împărţite 5 ateliere de funcţionare, care de fapt se transformă în 10, că intră pe
rânduri prin săli, pe energii convenţionale, pe energii regenerabile, pe creşterea
capacităţii administrative, pe fonduri europene şi pe prezentarea judeţului Prahova
şi acestea se rotesc pe grupuri. De acolo, la 17,30, la cererea expresă a lor, o să se
facă o manifestare în Parcul Bucov şi o să se pună jerbe de flori la cele 11 statui.
Vor unii să le demoleze dar ,,nu mor caii când vor câinii”, vă spun eu. Acelea
rămân, noi trecem prin viaţă, dar acelea rămân. Aşa că, vine câte un călău din
acesta care vrea să demoleze câte o statuie. Nu mă interesează. A mai demolat ….
Acuma în Moldova le demolează pe ale lui Lenin şi le pune pe ale lui Ştefan cel
Mare. Războiul statuilor nu-mi place.
(Doamna consilier judeţean Dosaru Elena Iuliana, participă la lucrările
ședinței).
Dl. Mircea Cosma
Uite, suntem 19.
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