ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES – VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Prahova
din data de 26 aprilie 2016, ora 15,00
La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 135 din
21.04.2016 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi domnul
Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi următorii 29 de
consilieri judeţeni: Toader Bogdan Andrei, Ciolac Dan, Cornea Dănuţ Marcel,
Costin Zaharia, Danielescu Sebastian, Dosaru Elena Iuliana, Dragomir Florin
Auraş, Enescu Rareş Dan, Ionică Ion, Manta Adrian, Meşca Darius Dumitru,
Moraru Remus, Neaga Gheorghe, Neagoe Dumitru Daniel, Necula Gheorghe,
Negoi Constantin, Nică Remus Iustin, Nicolai Marius, Niculescu Georgiana Diana,
Niţă Cătălin Răzvan, Petrescu Victor, Popovici Elisabeta, Sandu Ana, Sfîrloagă
Ludmila, Şepşi Daniel, Tabacu Jenica, Tudora Dorin, Vasile Viorica şi Viter David
Andrei.
A lipsit doamna consilier judeţean David Simona şi domnii consilieri
judeţeni: Dobre Adrian Florin, Donache Gheorghe, Pătraşcu Vasile şi Pinţoiu
Toma.
De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean 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. Ion Iordăchescu, directorul executiv al
Direcţiei servicii şi achiziţii publice; dl. Marius Constantin Nicolae, directorul
executiv al Direcţiei proiecte cu finanţare externă; dna Elena Ion, şeful Serviciului
resurse umane; dna Silvia Mincu, şeful Biroului Audit intern; dl. Viorel Călin,
directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Prahova; dl. Marcian Cosma, directorul Societăţii Comerciale „Brazi Industrial
Parc” S.A.; dl. Marius Niculescu, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Ploieşti; dl. Adrian Emanuil Semcu, directorul general al Societății Comerciale
„Hidro Prahova” S.A.; dna Carmen Vițelar, director producţie în cadrul Societății
Comerciale „Hidro Prahova” S.A.; dl. Ciprian Stătescu, primarul oraşului Băicoi
şi reprezentanţii presei.
Dl. Mircea Cosma
Bună ziua!
Lipsesc, ca de obicei, David Simona, Dobre Adrian, Donache Gheorghe,
Pătraşcu Vasile şi Pinţoiu Toma.
Avem o ordine de zi de 12 puncte, plus Diverse.
Sunteţi de acord? Cine este pentru? Mulţumesc. Domnul Cornea, sunteţi
de acord, da?
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Dl. Dănuț Marcel Cornea
Da.
Dl. Mircea Cosma
Bine. Mersi. Da.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 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 pe trimestrul I - 2016 - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele
Consiliului Judeţean Prahova.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi
a bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova pe anul
2016 - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.
3. Proiect de hotărâre privind declararea utilităţii publice de interes
judeţean a lucrării „Sistematizare nod de comunicaţii rutiere între DN1 - DN72 DJ156 - Acces municipiul Ploieşti şi zona Parcurilor Industriale” - iniţiat de
domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale Hotărârilor
Consiliului Judeţean Prahova nr. 47/2016 şi nr. 52/2016 referitoare la asocierea
Judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul
judeţului Prahova pe anul 2016, în vederea realizării unor obiective de interes
public - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean
Prahova.
5. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unui centru de asistenţă socială
în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
6. 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.
7. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor
autoturisme Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru
Managementul Apei - Prahova” şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - Prahova” - iniţiat de domnul
Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
8. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei pe anul 2016 către
Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică din România iniţiat de doamna consilier judeţean Ludmila Sfîrloagă şi de domnii consilieri
judeţeni Vasile Pătraşcu, Adrian Florin Dobre şi Dan Ciolac.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor aferente
proiectului „Elaborarea hărţilor de risc natural şi a planurilor de risc detaliate
pentru alunecări de teren, pentru un număr de 12 teritorii administrative ale
Judeţului Prahova, respectiv oraşul Vălenii - de - Munte şi comunele Adunaţi,
Bătrâni, Călugăreni, Gura Vitioarei, Jugureni, Lapoş, Poiana Câmpina, Predeal
Sărari, Proviţa de Jos, Proviţa de Sus şi Talea” şi declararea arealelor de risc la
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alunecări de teren - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului
judeţean Prahova.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării proiectului
„Renovarea şi modernizarea sălii de şedinţe Constantin Stere a Consiliului Raional
Hînceşti” propus de Raionul Hînceşti din Republica Moldova - iniţiat de domnul
Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării proiectului
„Reparaţia mini-stadionului şi iluminarea lui cu sisteme de iluminat pe bază de
panouri fotovoltaice din oraşul Călăraşi, str. Ştefan cel Mare”, propus de Raionul
Călăraşi din Republica Moldova - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele
Consiliului judeţean Prahova.
12. Proiect de hotărâre privind propunerile de acţiuni ce urmează a fi
organizate sub egida Consiliului judeţean Prahova, din cadrul Programului
Naţional „ROMÂNIA 100” - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele
Consiliului judeţean Prahova.
13. Diverse.
Dl. Mircea Cosma
La punctul 1...
La Diverse, se spun... în timpul... Staţi şi voi la şedinţa de Consiliu...
doar nu vreţi să începem cu Diverse.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Le analizăm atunci.
Mai este vorba şi de Băicoi...
Dl. Mircea Cosma
Mai sunt multe...
Dl. Bogdan Andrei Toader
... este domnul primar aici.
Dl. Mircea Cosma
Este Băicoi... este aici, uite-l!
Deci, la punctul 1 este un proiect de hotărâre privind aprobarea... Vă rog
să nu... nu facem campanie electorală astăzi, la următoarea şedinţă, ultima!
... privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului, precum şi a
bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului judeţean, pe trimestrul I 2016,
iniţiat de mine, că de aceea sunt ordonator principal de credite şi aşa scrie legea, că
în fiecare trimestru se încheie şi după aceea se aprobă.
Vreţi individual, fiecare, doamna?
Dna Maria Dovîncă
Nu. Aşa spune în lege, că, în luna următoare...
Dl. Mircea Cosma
Dar în lege spune că fiecare instituţie, individual, sau compus?
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Dna Maria Dovîncă
Nu. Pe total Consiliul judeţean.
Dl. Mircea Cosma
Pe total. Aşa. Este de anul acesta, sau a mai fost şi anul trecut, nu?
A mai fost şi anul trecut, da.
Observaţii? Uitaţi-vă la ele. Dacă sunt probleme?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Domnul Dobre?
Dl. Mircea Cosma
Nu este aici, nu este, lipseşte.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Îi simt lipsa.
Dl. Mircea Cosma
Lasă, măi, că depune dosarul de candidat.
Eu nu candidez, aşa că nu îl văd.
Aveam ieri în drum de la Chişinău, o maşină Skoda Yeti, nu am ştiut că
există.
Deci, supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se
abţine cineva? În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
La punctul 2 al ordinii de zi, avem un proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituţii de sub
autoritatea Consiliului judeţean pe anul 2016, care spune aşa la articolul 1: „Se
aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului pentru anul 2016, prin
suplimentarea veniturilor şi cheltuielilor totale, cu suma de 60 mii lei, precum şi
redistribuirea de credite bugetare între alineate, conform anexei la prezenta
hotărâre”.
„Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului de
Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”...
Am înţeles că se redă politicii, Sicoie.
L-am văzut pe o listă de consilieri.
„... conform influenţelor din anexă la prezenta hotărâre”.
Deci, ne-am înţeles că nu facem politică astăzi, chiar dacă Sicoie s-a
înscris la altcineva, acum să nu începem să...
Să nu voteze stânga contra lui.
Tot acum trebuie să citesc şi aceasta, doamna Dovîncă? Nu.
Deci, vă rog frumos, sunt două modificări, nu sunt mari, nu sunt mici.
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Dacă aveţi probleme?
Doamna directoare generală executivă a Direcţiei buget – finanţe este
aici ca să vă răspundă.
Nu sunt, 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
Amendamentele acestea, nu acum, mai încolo, nu? Amendamentele?
Dna Maria Dovîncă
Avem un amendament pentru Muzeul de Științele Naturii, care a încasat
niște bani printr-un proiect european și face modificarea atât la venituri, cât și la
cheltuieli...
Dl. Mircea Cosma
Stai, acum trebuia să le spun, sau nu?
Dna Maria Dovîncă
Puteţi să le spuneţi, se consemnează.
Dl. Mircea Cosma
Nu, eu am crezut că le spun...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Păi, la venituri aţi spus, am încasat nişte bani...
Dl. Mircea Cosma
Nu. Staţi, doamnă! Eu am vrut să le pun în faţa proiectului 8, la punctul
8 al ordinii de zi, înainte de „România 100”.
O să le includem, după aceea.
La punctul 3.
Doamna directoare generală, fost prefect, Rodica Paraschiv, vă va
prezenta cel mai extravagant proiect, privind declararea utilităţii publice şi de
interes judeţean, a lucrării „Sistematizare nod de comunicaţii rutiere între DN1 –
DN72 – DJ156 – Acces la municipiul Ploieşti şi zona Parcurilor Industriale”. Vă
rog.
Dna Rodica Paraschiv
... cred că dumneavoastră sunt convinsă că îl cunoașteți, este o lucrare
mai veche, a început odată cu construirea pasajului de către municipiul Ploieşti, la
strada Cantacuzino, a continuat ulterior cu accesul către zona Real.
Ulterior, a apărut un Sens giratoriu de acces în zonă, executat de o
Societate Comercială, care are un teren al zonei.
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Ştiţi că, în mandatul 2004 – 2008, acest proiect s-a numit, ziceam noi, la
vremea aceea, Magistrala Albastră.
El avea două tronsoane: un tronson este situat pe Ploieşti şi pe Blejoi şi
face legătura cu zona comercială, celălalt tronson era pe zona Păuleşti.
Nu am reuşit, la momentul acela, să finalizăm decât proiectul, Studiul de
Fezabilitate, pentru că valoarea terenurilor de expropriat însemna foarte mult, s-a
început o acţiune de obţinere, prin donaţie, a terenurilor.
Această acţiune a fost a primăriei Blejoi.
Deci, tronsoanele pentru teren, pentru tronsonul acesta de acces – zonă
DJ156 – DN1, s-a luat terenul şi nu mai sunt decât 1.000 mp, pentru care nu am
reuşit să obţinem terenul şi pentru acela se va face exproprierea şi, practic, în acest
moment, vorbim despre o zonă mai largă, vorbim atât de accesul în municipiul
Ploieşti şi în zona comercială, de legătura între 2 drumuri naţionale DN1 şi DN72,
dar, în acelaşi timp, vorbim şi de posibilitatea... şi aţi văzut că aici am trecut şi de
posibilitatea lărgirii acelui Pasaj la 4 benzi și 2 benzi pe sens, pentru că s-a dovedit
că o bandă pe sens, totuşi, pentru municipiul Ploieşti, este mult prea puţin şi
sistematizarea intersecţiei între drumul naţional DN72 şi drumul care face legătura
cu municipiul Ploieşti a mai fost, la un moment dat, în discuţie, atunci când s-a
reabilitat DN72, numai că atunci nu s-a mai făcut în programul CNADR-ului.
Practic, acum, noi vă propunem dumneavoastră, atât declararea utilităţii
publice, ca să se poată începe procedura de exproprieri, elaborarea Studiului de
Fezabilitate care să aibă mai multe obiecte şi anume tronsoanele despre care am
vorbit şi despre care ştiţi, unii dintre dumneavoastră aţi fost consilieri și 2004 și
2008, ştiţi despre ce este vorba şi, de asemenea, să putem vorbi şi despre acel
parteneriat, strict necesar, atât cu Ploieşti-ul, cât şi cu Păuleşti-ul şi cu Blejoi-ul,
pentru că pe teritoriul administrativ al celor trei unităţi administrative se desfăşoară
acest proiect. Cam acesta este proiectul.
Dl. Mircea Cosma
Mulţumim.
Dacă aveţi întrebări? Vă rog!
Domnul Cornea este primul, după aceea doamna Sandu, sau domnul
Neaga. Cine vrea.
Dl. Dănuţ Marcel Cornea
Ne bucură iniţiativa de a creea o zonă, de a putea ieşi din Ploieşti mai
repede, având în vedere soarta Pasajului de la Gara de Vest.
Noi sperăm să nu aibă aceeaşi soartă...
Dl. Mircea Cosma
Domnul Cornea, ca să nu facem... îmi daţi voie să vă spun aşa, întrebaţi-l
pe domnul Volosevici de ce s-a semnat contractul la 30 decembrie 2014 la Pasajul
de la Gara de Vest. Nu mai... că nu facem comentarii politice.
Dl. Dănuţ Marcel Cornea
Nu, eu nu am spus în sensul acela, eu sper să avem, în viitor, mintea să
putem să îl facem.
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Este nevoie de acest pasaj, într-adevăr, era nevoie din momentul când s-a
iniţiat pasajul, inițial. Eraţi aici.
Colegii mei din grupul PNL vor vota.
Poate aşa, în momentul în care se va face propagandă în campania
electorală, vom fi numiţi şi noi, se va spune că, în unanimitate, a fost votat acest
proiect.
Dl. Mircea Cosma
Mulţumesc.
Deci, eu fac două precizări: noi nu putem începe această lucrare, până nu
este gata podul peste Gara de Vest.
Având în vedere toate încurcăturile pe care le-a avut şi ştiinţa de carte a
unora din sală, acest pasaj este dezlegat complet: am obţinut aprobarea de la AM
POR, să îl terminăm, fără să retragă Uniunea Europeană niciun ban până pe 30
august 2016.
Se va termina şi, din moment ce s-a terminat, acest proiect poate fi
atacat, pentru că nu putem gâtui ieşirea din Ploieşti decât la Podul Înalt, unde
niciun primar nu a vrut să se împiedice de Podul Înalt.
Se va împiedica acela care vine, că acum îl de utilitate publică, dar
pasajul cu patru benzi, două pe sens, la Gara de Vest, rezolvă accesul, ca să putem
ataca această lucrare. Aceasta este, de fapt...
Dl. Dănuţ Marcel Cornea
Nu am mai făcut referire la fondurile care s-au alocat, sau se pierd, sau
nu, la faptul că este nevoie și speram să se termine mai repede, indiferent care sunt
costurile și cui i se atribuie.
Dl. Mircea Cosma
Mai departe.
Deci, după cum observaţi, o firmă privată, foarte importantă, deja şi-a
făcut giratoriul, ca să poată ieşi în centură – cine a fost acolo.
Deci, în spatele lui „Jumbo”, sau cum îi zice, magazinului acela, care s-a
numit... scrie cu „J”, „Jumbo”...
Eu sunt neolatin, citesc cum se scrie, că alfabetul latin este perfect. Se
scrie Jumbo, Jumbo citesc.
Deci, aţi observat că el şi-a făcut deja giratoriul şi ieşirea, ceea ce a ajutat
foarte mult acest proiect, pe etapa I.
Este etapa întâi.
Având în vedere şi conjunctura şi faptul că nu s-a dezlegat încă tot
fondul european – aţi văzut că şi doamna ministru tehnocrat şi-a dat demisia, că nu
a reuşit să dea încă Ghidul, cum se iau banii aceştia –, l-am împărţit în cinci etape.
De ce? Ca să se poată lua şi fonduri europene, că nu... dar ne presează
aceia care şi-au făcut giratoriul, să îi ajutăm pe ei, ca să poată ajunge acolo, de aici,
dinspre Ploieşti şi am purtat discuţii cu cele două primării şi cu a treia, Primăria
Municipiului Ploieşti şi toţi au fost de acord ca să mergem pe această idee.
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Şi atunci eu vă cer votul pentru o lucrare care rămâne referinţă pentru
viitorul Consiliu. Fiecare de unde candidează, nu ştiu acum.
Am înţeles că Vivi nu mai candidează, de este aşa veselă.
Alte întrebări?
Vă rog!
Dacă nu mai sunt, 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
Punctul 4 la ordinea de zi.
La punctul 4 este vorba de modificarea unor prevederi ale hotărârii
noastre penultime, privind parteneriatele.
Anumiţi domni primari, au cerut să se facă... altfel să fie nominalizate
parteneriatele.
Este vorba de viceprimarul cu atribuţii de primar din municipiul Ploieşti,
de primarul viitorului municipiu Lapoş, adică al comunei Lapoş, de primarul
comunei Salcia, de primarul comunei Sângeru.
Şi, la punctul 2, vă propunem ca să... pentru că tot nu avem voie să facem
manifestări publice şi electorale şi inaugurări, să ne lăsaţi, pe cei care nu candidăm,
să facem o parcare provizorie la Spitalul judeţean, cum te uiți la Spitalul judeţean,
în stânga, ca să terminăm cu mizeria şi cu nămolul acela de acolo.
Dacă sunt observaţii?
Dl. Dănuţ Marcel Cornea
Domnul Cosma, dar avem atâta balast în Prahova, cât au nevoie
primăriile noastre?
Dl. Mircea Cosma
Nu ştiu.
Dl. Dănuţ Marcel Cornea
Numai balastează, nu fac altceva.
Acestea merg repede şi dau bine.
Dl. Mircea Cosma
Deci, ei au trimis cererile de parteneriate, după aceea au venit că le vor
pe acestea.
Acum, eu ce să fac?
Fiind alături de ei, am zis să punem la vot.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu ştiu, Lapoş.
Dl. Mircea Cosma
Sunt probleme?
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Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine
cineva?
Nu am văzut acolo, la domnul Romu. După dânsul cine este, Ludmila?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Domnul Tudora.
Dl. Mircea Cosma
Domnul Tudora, nu aţi votat? Aţi votat, nu? Ca să nu... Că voiam să
întreb cine este împotrivă şi cine se abţine. În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
La punctul 5 este un proiect de hotărâre privind înfiinţarea unui centru de
asistenţă socială în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului, unde domnul director o să vă spună despre ce este vorba.
Vă rog!
Dl. Viorel Călin
Săptămâna trecută am semnat o cerere de finanțare în baza unui proiect
pe care îl derulăm deja, pentru prelungirea acestui proiect, timp de şase luni şi am
mai accesat 200 mii de lei.
Pentru aceşti bani, înfiinţăm un Centru de Zi pentru Dezvoltarea
Deprinderilor de Viaţă Independentă, pentru copiii din sistem.
Acest proiect se va derula până la data de 1 octombrie 2016 şi ne trebuie
ca dumneavoastră să vă asumaţi finanţarea pentru încă cinci ani, pentru ca acest
Centru de Zi... Este hotărârea de Consiliu...
Este un Centru pe care nu îl avem, în momentul de faţă, este pentru
copii, în Centru de Zi, învaţă, efectiv, cum să se descurce în viaţă.
Dl. Mircea Cosma
Deci, recapitulăm.
Dânsul s-a exprimat puţin greşit, este mai timid, a văzut atâţia fruntaşi ai
vieţii politice prahovene, la masă.
Finanţarea a fost asumată deja printr-o hotărâre anterioară, acum este
vorba doar de înfiinţarea centrului.
Doamna consilier Popovici, vă rog frumos! Mersi.
Dna Elisabeta Popovici
Vă felicit domnul director, să ştiţi că eu demult îmi doream, pentru copiii
cu dizabilităţi, cei care sunt cu sindromul Down sau cu autism.
După ce termină şcoala, ei, pur şi simplu, rămân în familie, nu mai au
unde să socializeze, să facă activităţi ludice sau de azil şi mă gândeam, să vă rog,
să gândiţi, aşa, un proiect şi mă bucur, din tot sufletul.
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Chiar m-au rugat părinţii, pentru că ei vin până la clasa a X-a la şcolile
speciale şi după aceea rămân în familie şi este un proiect... mă gândeam cum sunt
persoanele cu handicap de auz, au un centru unde se întâlnesc, sau cele cu
handicap de vedere.
Nu, eu nu mă refer la faptul de a fi găzduiţi, ci să aibă un fel de club.
Vă mulţumesc şi vă felicit!
Dl. Mircea Cosma
Deci, acum, eu rog partea stângă, dacă a lăudat cineva din partea dreaptă
un proiect, să nu fiţi... să votaţi contra.
Aşa că supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se
abţine cineva? În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Punctul 6 – proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu.
Aveţi anexa în spate.
Este vorba de UDREA EXPRES, OLLTRANS SRL.
Am auzit că am vrut să cumpăr eu RATP-ul Ploieşti, dar s-a întâmplat să
nu îmi placă chestia aceasta. STELVIS TRANS ş.a.m.d.
Au referatele de specialitate. Sunt întrebări? Domnul, vă rog!
Dl. Dan Ciolac
Domnul preşedinte, am mai discutat subiectul acesta legat de transportul
de persoane.
O să îl votăm, dar aş dori, pe viitor, să observ o schimbare, în bine, în
modul în care se comportă conducătorii acestor mijloace de transport, pe traseu.
Am avut o discuţie cu colegii mei, privind iniţierea unui program, un
parteneriat.
Sigur că nu putem să impunem nimic, dar se poate discuta acest subiect:
Departament de specialitate, cu firmele de transport, privind siguranţa în
transportul persoanelor în judeţul Prahova.
Dl. Mircea Cosma
Da. Mulţumim.
Domnul Şepşi, vă rog!
Dl. Daniel Şepşi
Domnule preşedinte, vă rog să se consemneze că nu voi vota la acest
punct.
Dl. Mircea Cosma
Ai scris? S-a consemnat.
Deci, sunt alte probleme?
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Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine
cineva?
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 29 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Din stânga mi s-a şoptit să merg mai repede, că... probleme politice la
PSD? Nu.
Acum vă propun să facem pilot „Chivăran Transport”, la chestia aceasta
cu educaţia, da.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Sau la doamna Papuc, dacă tot vine vorba.
Dna Viorica Vasile
Ați spus că nu facem politică.
Dl. Mircea Cosma
Păi, nu v-am spus?!
Bine.
Punctul 7. După cum ştiţi, în urmă cu cinci ani, două Asociaţii
Intercomunitare au primit cele două autoturisme, care au fost folosite de SAMTID
şi care au fost cumpărate, în baza acelui proiect.
Le-am dat lor în folosinţă gratuită şi pentru că au expirat cei cinci ani şi
acestea mai durează, ADI-urile acestea, deci, este vorba de cele două maşini care
sunt date, de acum cinci ani, la cele două ADI, să le prelungim mersul înainte.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Darea în folosinţă.
Dl. Mircea Cosma
Probleme? Ziceţi, domnul Cornea!
Dl. Dănuţ Marcel Cornea
Am înţeles că la ADI - Deşeuri, s-au făcut... s-a modificat organigrama?
Dl. Mircea Cosma
Puţin.
Dl. Dănuţ Marcel Cornea
Şi, puţin, în ce sens?
Dl. Mircea Cosma
Conform hotărârii Adunării Generale, că nu aţi fost acolo.
Dl. Dănuţ Marcel Cornea
Bun. Mai explicit.
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Este cineva de la ADI să ne spună?
Dl. Mircea Cosma
Păi, vă spun eu, că sunt preşedintele ADI, domnule.
Dl. Dănuţ Marcel Cornea
Bun. Credeam că vreţi să le daţi ocazia să îşi prezinte noua organigramă.
Dl. Mircea Cosma
Deci, dacă vreţi, studiați documentele lui ADI.
În conformitate cu legea, în ADI – Deşeuri sunt 103 voturi și au votat
toţi, în unanimitate.
Deci, nu pot eu să spun de ce s-a modificat organigrama sau nu.
A fost propunerea Comitetului director, având în vedere că încet – încet,
prin punerile în funcţiune care s-au realizat la acest proiect european, au trebuit
create posturi noi, conform discuţiilor avute atunci când s-a întemeiat, pentru că
ADI preia toată activitatea de management deşeuri, până în anul 2038, conform
contractului cu Uniunea Europeană.
Fiind puse în funcţiune Staţii de sortare în Urlaţi, Văleni, Boldeşti şi,
închizându-se Rampa de la Ploieşti, a început organizarea pe cele şapte zone,
conform proiectului iniţial al managementului.
Drept urmare, s-a cerut crearea unui Compartiment de achiziţii publice la
acest ADI, care funcţionează ulterior.
Deci, acelea sunt cele patru posturi cu care s-a mărit până acum
organigrama.
Dl. Dănuţ Marcel Cornea
Am înţeles că deja s-au şi găsit doi domni care au ocupat posturile de
director, nu ştiu, prin concurs, sau au fost aleşi, pur şi simplu, după un anumit
criteriu, unde iar apar acele coincidenţe interesante, iar putem vorbi de arbori
genealogici prin Consiliul judeţean, nume cunoscute pe aici şi mi se pare că ne-aţi
propus să nu facem campanie electorală, dar văd că, prin spate, ne faceţi o
campanie electorală prin angajările care s-au făcut şi la ADI.
Şi, în acelaşi timp, aceste două contracte care expiră pe 31 mai... de ce
nu lăsăm viitorul Consiliu să îşi asume aceste contracte, aceste delegări, aceste
donaţii?
Oricum, până pe 31 mai funcţionează, poate să facă liniștite campanie
electorală prin judeţ cu domnii directori cei noi.
Mi se pare că prea întindem la extrem anumite lucruri, vrem să ne lăsăm
noi oamenii în funcţie, dar, haideţi, să avem, cât de cât, să o faceţi, doar dacă se
poate, cu votul dumneavoastră.
Eu le recomand colegilor mei să nu voteze acest punct. Mulţumesc.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Domnul Dănuţ Cornea, îmi cer scuze că vă întrerup, dar acum cred că
dumneavoastră confundaţi.
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Nu cred că aţi văzut vreun om de la Managementul Deşeurilor în
campanie.
Eu, pe domnul Benone, domnule Dănuţ, l-am văzut, să fim sinceri!
Dl. Dănuţ Marcel Cornea
E la mâna dumneavoastră, aplicați legea.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Doi. Proiectul de hotărâre despre care discutăm nu are legătură cu ceea
ce afirmaţi dumneavoastră.
Aici vorbim despre două maşini cu care oamenii să îşi facă treaba.
Nu cred că aţi văzut în campania electorală, care nici nu a început, aceşti
domni.
Aţi făcut o afirmaţie, am vrut să vă răspund.
Dacă dumneavoastră vreţi să nu votaţi, este alegerea dumneavoastră.
Dl. Mircea Cosma
Dar ce votaţi?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Este la ADI, nu neapărat Deşeuri, cât ADI – Apă şi Canal.
Domnul Preda şi cu domnul Marina, cei doi domni directori. Vă rog!
Dl. Mircea Cosma
Alte observații, vă rog.
Nu am înţeles.
Domnul Cornea nu este pe listă sau...?
Că a zis că nu este pe lista de consilieri.
Dl. Dănuţ Marcel Cornea
Sunt pe listă, dar mai jos.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Dumneavoastră intraţi, sigur, doamna Erji!
Dl. Dănuţ Marcel Cornea
Nu am vrut să stric media de vârstă.
Dumneavoastră aveţi o medie de vârstă foarte... Bun.
Dl. Mircea Cosma
Deci, domnilor, eu din experiența...
Dl. Dănuţ Marcel Cornea
Aveţi două colege, 28 de ani pe un picior, merge!
Dl. Mircea Cosma
... din experienţa multiseculară... ședința se poate constitui în jur de 28
iunie.
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Ne aducem aminte că acela s-a constituit pe 4 iulie. Avem experienţă.
Unul s-a constituit mai târziu, acela din 2008, au fost contestații de la
doamna Roberta. Amânate ş.a.m.d.
Deci, aceste maşini nu mai pot circula decât până pe 31 mai.
Nu este problema cine este director la ADI.
Problema este ca aceste maşini trebuie să aibă legalitate în luna mai.
Poftiţi, domnul Danielescu!
Dl. Sebastian Danielescu
Este un punct de vedere al colegului nostru şi o recomandare pe care noi
avem libertatea să o îmbrăţişăm sau nu.
Acum, în opinia mea, maşinile trebuie să deservească această insituţie şi
nu văd niciun impediment în a vota această hotărâre, nici nu cred că or să facă
campanie electorală pentru că există nişte sancţiuni şi nici schimbări în lege şi am
vrut să demonstrez, printre altele, că, între poziţia 23 şi 26 pot să existe mici
diferenţe de opinii. Mulţumim.
Dl. Mircea Cosma
Mulţumesc foarte mult.
Deci, întrucât şedinţa următoare este, tot în aceeaşi formulă, în jurul
datei de 25, 26 mai, nu am nimic împotrivă, dar acum, fiind la ordinea de zi
aprobată, supun la vot. Cine este pentru? Vă rog! Număraţi. S-ar putea să nu
treacă, că este cu două treimi. Şi doamna Dosaru a zis că votează pentru. Vorbeşte
la telefon. Numără, dragă! 21? Cât? Aţi numărat?
Dl. Mihail Pavel
Da. 21.
Dl. Mircea Cosma
21.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Oricum, trebuie 23, dacă nu mă înşel.
Dl. Mircea Cosma
Deci, oricum, trebuie 23 sau...
Dl. Mihail Pavel
24.
Dl. Mircea Cosma
Da, 24. Hotărârea cade. Da.
Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat: 21 voturi pentru (Cosma Mircea,
Toader Bogdan Andrei, Sfîrloagă Ludmila, Enescu Rareș Dan, Viter David Andrei,
Petrescu Victor, Ionică Ion, Meșca Darius Dumitru, Manta Adrian, Neaga
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Gheorghe, Sandu Ana, Șepși Daniel, Costin Zaharia, Niculescu Diana Georgiana,
Niță Cătălin Răzvan, Dosaru Elena Iuliana, Dragomir Florin Auraș, Tabacu Jenica,
Vasile Viorica, Popovici Elisabeta și Danielescu Sebastian).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Asta este.
Dl. Mircea Cosma
Mergem mai departe.
Deci, punctul 8 este proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei pe anul
2016, către ATOP.
Dna Ludmila Sfîrloagă
ANATOP.
Dl. Mircea Cosma
Sau ANATOP. Este o cotizaţie de 5 mii de lei care reprezintă cotizaţia
către Autoritatea aceasta.
Dl. Dan Ciolac
Dacă îmi permiteţi...
Sunt de acord. Eu sunt în ATOP, dar noi solicităm şi încercăm de foarte
multă vreme modificarea legislaţiei privind Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică, că despre aceasta este vorba.
Deci, o să plătim, dar, în mod normal, cei care conduc ANATOP-ul, ar
trebui să se preocupe mai mult de modificarea legislaţiei, astfel încât ATOP-ul să
devină chiar o instituţie cu mai multe puteri, o instituţie care, aşa cum la Prahova,
de exemplu, poate funcţiona mult mai bine şi poate să aducă mai multe foloase
populaţiei judeţului.
Avem posibilităţi, numai că legea nu ne permite.
Recomand să votăm, recomand, în acelaşi timp, ca, din mandatul
următor, să ne preocupăm, atât noi, cât şi parlamentarii, să modificăm legislaţia.
Dl. Mircea Cosma
Alte păreri?
Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine
cineva? În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
La punctul 9 este un proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiilor aferente proiectului „Elaborarea hărților de risc natural şi a
planurilor de risc detaliate, pentru alunecările de teren, pentru un număr de 12
teritorii administrative”.
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Sunt trecute aici, conform hărţilor: Vălenii de Munte, Adunați, Bătrâni,
Călugăreni, Gura Vitioarei, Jugureni, Lapoş, Poiana Câmpina, Predeal Sărari,
Proviţa de Jos, Proviţa de Sus şi Talea și declararea arealelor de risc pentru
alunecări de teren, conform legislaţiei în vigoare.
Vă rog, dacă aveţi păreri?
Dacă nu, o să îl supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă?
Dacă se abţine cineva? În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Înainte de punctul 10, se impune o corectare a bugetului.
Eu îmi aduc aminte şi am în faţă o mapă, o hârtie de la întocmirea
bugetului, când comisiile au propus, în ultimul moment, o sumă la buget, care a
fost inclusă într-una generală, numită... Cum îi spune, doamna?
Dna Maria Dovîncă
Bunuri și servicii.
Dl. Mircea Cosma
Bunuri și servicii.
Între timp a apărut următorul lucru: la Muzeul de Ştiinţele Naturii, s-a
obţinut un fond extern nerambursabil, aferent proiectului „Imaginarul naturii şi al
corpului uman”, astfel: să se redistribuie suma totală de 9.870 lei de la subcapitolul
420860, cofinanţare publică acordată în cadrul Mecanismului SE şi subcapitolul
450817, Mecanismul financiar SE, de 8397 la Capitolul 450821, adică Fondul
Naţional pentru Relaţii Bilaterale, aferent mecanismelor financiare respective.
Cheltuirea: să se redistribuie cheltuirea, cum aţi dat-o în buget, iniţial, de
la articolul 57.17 la articolul 56.28, respectiv de la mecanismul financiar, la Fondul
Naţional pentru Relaţii Bilaterale.
A doua problemă este cea referitoare la suma pe care aţi hotărât să o
acordaţi pentru parteneriatul cu Republica Moldova de 100 mii de euro şi care nu
se regăseşte decât tot în Capitolul global.
Ea trebuie nominalizată, după cum urmează: la cererea Consiliului
Naţional Hînceşti, proaspăt oaspete al municipiului Sinaia, din Valea Prahovei, se
propune modernizarea Sălii de şedinţe „Constantin Stere” al Raionului Hînceşti şi
trebuie să mutăm banii de la Proiecte cu finanţare externă, din cadrul Consiliului
judeţean Prahova, luându-i de la Reparaţii curente, articolul 20.02, la articolul
55.02.
A treia modificare se referă la aprobarea finanţării proiectului „Reparaţia
mini-stadionului şi iluminarea lui cu sisteme de iluminat pe bază de panouri
fotovoltaice, din oraşul Călăraşi, strada Ştefan cel Mare, Raionul Călăraşi, din
Republica Moldova”, redistribuind de la Capitolul 70.02, Locuinţe, servicii şi
dezvoltare publică, suma de 29 mii de euro, de la articolul 20.19. la articolul 55.02,
conform aceleiaşi proceduri, pentru ca să îndeplinim rigorile din articolele
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bugetare, unde dumneavoastră aţi pus sumele, dar nu s-a ţinut cont şi nu s-au
nominalizat la data întocmirii bugetului.
Această Notă mi-a fost furnizată, ştiinţific, de Direcţia buget – finanţe
care va susţine ce v-am spus eu.
Vă rog! Dacă sunt probleme?
Dl. Dan Ciolac
Dacă îmi permiteţi, aş vrea să se menţioneze că avem bază legală pentru
a face aceste investiţii din banii Consiliului judeţean, într-o altă țară.
Dl. Mircea Cosma
Vă rog, doamnă! O.G. nr. 18 pe...
Dna Maria Dovîncă
Deci, avem modificarea Legii nr. 273/2006, Legea Finanţelor Publice
Locale, cât şi modificarea Legii Finanţelor Publice, Legea nr. 215...
Dl. Mircea Cosma
A Administraţiei Publice.
Dna Maria Dovîncă
... a Administraţiei Publice.
Ambele legi sunt modificate şi permit încheierea de proiecte de
parteneriate cu Republica Moldova şi, tot acolo, sunt două Ordine, al Ministerului
de Finanţe şi al Ministerului Dezvoltării Publice, care prevăd cum se fac, cum se
derulează aceste asocieri şi cum se face transferul de fonduri.
Dl. Mircea Cosma
Alte întrebări? Mulţumim.
Supunem la vot prima hotărâre pentru Consiliul Raional Hînceşti.
Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În
unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
A doua pentru Raionul Călăraşi.
Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În
unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
În sfârşit, ultimul proiect de hotărâre, proiect care îl aveţi pe masă, cred
că toată lumea, acţiunile propuse în cadrul proiectului „România 100”, care nici nu
necesită finanţare, dar, care aţi văzut, că a devenit şi preocuparea Guvernului
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pentru cinstirea şi comemorarea, aşa cum se cuvine, a ceea ce se întâmplă,
începând cu acest an, an în care România a intrat în primul război mondial.
Aveţi în mape acest proiect de hotărâre?
Îl aveţi. Unii îl au, alţii nu. L-aţi primit la intrare. Nu îl facem...
Deci, ideea este să îl... nu am pregătit hotărârea pentru el...
Ideea este de a-l comenta, pentru că urmează să fie inclus în programul
de activităţi, să îl distribuim tuturor şi pentru care aş vrea să facem o şedinţă
extraordinară, înainte de începerea campaniei electorale, adică pe data de 5.
Chiar dacă acum s-a pus un proiect de hotărâre, având în vedere că l-aţi
primit la uşă, având în vedere importanţa problemei, respectiv „România 100” este
un program mai amplu şi mai vast, în care, aţi văzut că Guvernul aprobă legi
speciale, autostrăzi ş.a.m.d., eu am considerat, deşi am aprobat la ordinea de zi, să
mai acordăm un timp, poate mai sunt idei, dacă mai vreţi acţiuni, poate s-a scăpat
ceva, poate nu s-a prins tot ce trebui, în acest program.
Vă rog, domnul!
Dl. Dan Ciolac
Chiar aceasta voiam să spun, că, participând la evaluarea
managementului, la una dintre instituţiile judeţului, am prins acolo o discuţie, legat
de faptul că, în ministerele implicate, în Guvern, se discută faptul de a găsi diverse
acţiuni, idei, pe care să le aplicăm, care să fie mai neconvenţionale, ceva care să
atragă.
Aşa aş fi propus și eu că, dacă sunt idei, soluţii, pentru anumite elemente,
să atragem lumea, să fie doar o chestie numai festivistă, să fie o chestie de suflet, o
chestie cu idei, să legi o idee de ceva care ar putea atrage un segment al populaţiei
interesate de ceva.
Cine are idei din acestea, să le propună şi, aşa cum şi în alte zone îşi pun
mintea la contribuţie să găsească ceva interesant, poate găsim şi noi.
Să nu fie ceva rigid, ştiţi, aşa, o sărbătorim şi...
Dl. Mircea Cosma
Da, un standard.
Dl. Dan Ciolac
Un standard. Să fie ceva mai vioi, mai flexibil.
Dl. Mircea Cosma
De aceea am zis că, cu mielul, acum şi cu acţiunea „MOV”, adică
mielul, vin, toată lumea mai trece la poezie, mai bea un pahar de vin, mai cutare,
devine mai romantic şi se gândeşte şi la eroii căzuţi.
De aceea propunerea mea era să facem o şedinţă extraordinară, numai
pentru aceasta, pe data de 5 mai, că pe 6 iunie începe campania şi nu mai vreau să
o facem şi, până atunci, toată lumea să se gândească, poate am scăpat noi
comemorări de mari oameni de stat, care i-au dat, poate cel care a făcut este de altă
orientare politică, poate ş.a.m.d., astfel încât să fie cât mai cuprinzător programul.
Sunteţi de acord cu această propunere?
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Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În
unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Şi acum, la Diverse.
La Diverse avem două puncte: primul punct este legat de situaţia în care
se află oraşul Băicoi, datorită pericolului, aproape iminent, de a pierde fondurile
europene şi de a restitui către bugetul Uniunii Europene circa 750 mii de euro.
Deci, după cum ştiţi, Căminul de bătrâni de la Lilieşti, este proprietatea
Consiliului orăşenesc.
În cadrul Polului, au fost alocate fonduri, datorită mai multor cauze, dar,
în principal, datorită faptului că expertiza care s-a făcut la clădire, la data întocmirii
proiectului, nu a fost corespunzătoare şi că, pe parcursul lucrărilor, s-a constituit, în
corpurile vechi, de fapt, nu sunt ceea ce păreau a fi şi au trebuit grinzi, alte planşee,
alte celelalte...
Noi am avut o discuţie săptămâna trecută cu AM POR-ul, pe care l-am
invitat, special, pentru această lucrare, și pentru cea de la Pasajul de Vest şi există
astăzi condiţii create pentru a se finaliza această lucrare, cu o condiţie: să ajutăm
oraşul Băicoi cu nişte bani.
De aceea eu l-am invitat pe primar, care este reprezentantul
proprietarului, de drept, este aici, vă spune ce doreşte.
Poftiţi!
Dl. Ciprian Stătescu
Pe scurt, ce să fie?! Este vorba de cei 5.500.000 lei care mai trebuie dați,
teoretic, că, de fapt, costurile au crescut un pic, pentru că, pe măsură ce lucrarea
avansează, se descoperă tot felul de situaţii nedescoperite la expertiză.
Există o situaţie foarte încordată între noi, ca primărie, constructor şi, de
fapt, între toţi cei antrenaţi în această lucrare, cu proiectantul, care nu răspunde la...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Solicitări.
Dl. Ciprian Stătescu
... la solicitările făcute de constructor şi de către noi.
Se lucrează foarte greu cu el.
Dau notele de comandă, lucrările, adică, vine să facă expertiza, la faţa
locului, foarte greu şi din cauza aceasta sunt întârzieri foarte mari în execuţie.
Am ajuns la un consens şi cu constructorul, a înţeles şi el situaţia. Știa,
oricum, situaţia.
Domnul preşedinte ştie foarte bine, fiind şi de meserie, a văzut, cu ochiul
specialistului, situaţia din teren şi, din cauza aceasta, sunt aici, la invitaţia
domnului preşedinte să...
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Eu vă mulţumesc pentru că vreţi să ne ajutaţi şi să sperăm că lucrurile
vor decurge aşa cum ne dorim toţi, adică să finalizăm lucrarea până la 1 iunie, anul
acesta.
Dl. Mircea Cosma
Da. Mulţumim.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Mulţumim.
Dl. Mircea Cosma
Domnul Toader Bogdan.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Aş vrea să adaug ceva pentru colegii care nu ştiu foarte clar situaţia.
Centrul de la Lilieşti este dat de primăria Băicoi, în administrare, nouă.
Noi îl folosim...
Dl. Mircea Cosma
Nouă, nu nouă.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nouă, Direcţiei Generale de Asistenţă. Deci, Direcţia îl foloseşte.
De fapt, proprietarul este primăria Băicoi şi, prin dânşii, am accesat... de
fapt, dânşii au accesat aceste fonduri, în cadrul POL-ului, dar, de fapt, beneficiarul
şi cei care vor folosi această clădire suntem noi, Consiliul judeţean, prin Direcţia
judeţeană...
Şi, vă spun, în acest moment, beneficiarii noştri sunt, unde?
La Spitalul...
Dl. Viorel Călin
La Spitalul din Băicoi.
Dl. Bogdan Andrei Toader
La Spitalul din Băicoi.
Dl. Mircea Cosma
De doi ani.
Dl. Bogdan Andrei Toader
De doi ani.
Dl. Dănuț Marcel Cornea
Concluzia, putem face ceva acum?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Trebuie să îl ajutăm cu fonduri, pentru că primăria nu are bani.
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Dl. Dănuț Marcel Cornea
Putem face acum, se poate da hotărâre...
Dl. Mircea Cosma
Nu, o punem pe data de 5. Problema a fost aşa: să aprobaţi astăzi...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Să fiţi de acord.
Dl. Mircea Cosma
... parteneriatul, să investigăm tot devizul acela, că a venit el azi –
dimineaţă, nu s-a putut...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Este 3 milioane, plus TVA - 3,700, am văzut eu.
Dl. Mircea Cosma
Să vedem cât pun ei, cât punem noi, astfel încât să nu dea înapoi cei 750
mii, pe care i-au tras, deja, de la Uniunea Europeană.
Nu la lucrările prevăzute, este restul de la 30 decembrie.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Este ca la Ploieşti.
Dl. Mircea Cosma
Din cauza unui eveniment care înseamnă incapacitatea de plată către
constructor, acela zice: „Domnule, asiguraţi-mă cu banii, mă mobilizez, lucrez în 3
schimburi și termin”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Deci, situaţia este exact ca la Ploieşti, până la 31.12, ce a plătit, a reuşit
să tragă din fonduri europene, ce este după 1 ianuarie 2016, trebuie să plătească
primăria din banii...
Dl. Ciprian Stătescu
Oricum, suma aceasta este aceea care s-a stabilit atunci.
Dl. Mircea Cosma
Da.
Dl. Ciprian Stătescu
Ce a apărut, pe parcurs, am susţinut noi, din bugetul local, fără niciun fel
de probleme, pentru că sunt situaţii reale.
Dl. Mircea Cosma
Deci, aprobaţi parteneriatul a cărui valoare o stabilim în şedinţa
extraordinară de pe 05 mai, după ce analizează Contabilitatea noastră cu cea a lor.
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Dl. Ciprian Stătescu
Să înțeleg că joi, 05 mai...
Dl. Mircea Cosma
Joi, 5 mai, facem o extraordinară, da.
Pentru „România 100” şi pentru aceasta.
Dar, ca să nu lucrăm degeaba, având în vedere că trebuie să forţăm puţin
analiza întregului proiect, propunerea mea era să facem astăzi, să fiţi de acord cu
parteneriatul, iar valoarea cu care contribuim noi, respectiv Băicoi-ul, să o stabilim
pe data de 05 mai, să aibă şi el timp de şedinţă de Consiliu.
Sunteţi de acord? Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se
abţine cineva? În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi pentru.
Dl. Mircea Cosma
Mulțumim, domnul primar.
A doua este faptul că, domnul director general executiv, sau director
general, că nu mai știu, manager Semcu, dorește să vă prezinte o situație, a cărei
situație o aveți în mapă, pe care a depus-o până la ședință, după care ascultăm
punctul de vedere și al AGA.
Vă rog, domnul Semcu!
Dl. Adrian Emanuil Semcu
În primul rând am ajuns în fața dumneavoastră pentru că, ieri, am avut o
AGA, iar reprezentanții Consiliului județean și ceilalți au fost de acord pentru a
vota...
Dl. Mircea Cosma
Haide aici, la microfon, domnul Semcu…!
V-a făcut loc domnul Cornea…
Dl. Adrian Emanuil Semcu
Deci, voiam să vă aduc la cunoștință că avem nevoie de mandatarea
membrilor în Consiliul de Administrație de la „Hidro Prahova”, în AGA, pardon,
am greșit, pentru a vota un act adițional la contractul din 15 februarie 2013, prin
care „Hidro Prahova” face un împrumut la BERD, pentru contribuția proprie, la
6,25 din valoarea contractului.
Este obligatoriu să contribuim cu acei bani, pentru că, logic, trebuia să se
termine contractul în decembrie, dar s-a prelungit până în iunie.
Suntem pe ultimii metri și contratimp, cu intervenții majore la BERD s-a
aprobat și ne acceptă acest act adițional, ca să îl votăm, ca să îl aducă lângă
proiectul și contractul inițial.
De ce acest act adițional?!
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Pentru că s-a întârziat, cu știința dumneavoastră, a tuturor, acea strategie
de tarifare care s-a amânat, mai bine de un an de zile.
În sfârșit, undeva prin martie, anul acesta, la revenirea domnului
președinte în funcție, s-a votat și strategia de tarifare.
În urma strategiei de tarifare, cei de la BERD ne cer acest act adițional.
Nu prevede mare lucru pentru Consiliul județean, eu v-am mai spus o
dată, când am venit în fața dumneavoastră, că vom încerca să ducem la capăt acest
proiect, fără să implicăm Consiliul județean, financiar.
Unul din punctele pe care le prevede acest act adițional, pentru faptul că
noi nu avem niciun fel de garanție la BERD, acum, de această dată, ne cere, într-un
cont aparte, să depunem 850 mii de euro garanție, de care nu avem voie să ne
atingem un an de zile.
Am făcut toate eforturile, în cadrul societății, îi avem, îi depunem, ne
trebuie doar acest act adițional să fie semnat de reprezentanții Consiliului județean,
prin membrii AGA, care sunt din partea Consiliului județean.
Dl. Mircea Cosma
Deci, aveți acolo, subliniat cu galben, de fapt, condițiile subsecvente.
Despre acestea vorbim, domnul Semcu? De la pagina șase.
Dl. Adrian Emanuil Semcu
Da.
Dl. Mircea Cosma
Dacă vreți să vă uitați, toată lumea, la ele.
Și, pentru că acel contract a fost aprobat în Consiliul județean și apoi neam dus la BEI și l-am semnat, la rugămintea expresă a membrilor AGA, domnul
Rareș Bogdan, care a fost la ședință, domnul Neaga care a fost la ședință și nu mai
știu cine a fost...
Cine mai este în AGA? Nu, Rareș Bogdan, Rareș Enescu Dan.
…așa, am zis că tot Consiliul să preia asupra lui acest adițional, în sensul
că, trecând peste mandatul membrilor care nu au fost să semneze și un contract de
împrumut și modificarea contractului de împrumut, cu această condiție
subsecventă, să fie pusă în seama întregului Consiliu. Aceasta a fost tot.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Domnul Enescu Rareș Dan.
Dl. Rareș Dan Enescu
Mulțumesc.
Un comentariu aș vrea să fac.
Ieri, în ședința AGA, în timpul ședinței, prima, de AGA, ni s-a pus la
dispoziție sau ni s-a adus la cunoștință acest act adițional, fără pagina aceasta șase,
ca să se înțeleagă clar, suspendăm ședința extraordinară AGA pentru astăzi, care
nu a mai avut loc din lipsă de cvorum.
Sunt OK să intre în Consiliul județean și să o votăm cât mai rapid.
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Dl. Mircea Cosma
Da.
Poftiți, domnul Cornea!
Dl. Dănuț Marcel Cornea
Poate ar fi important să aflăm și poziția dumneavoastră, nu numai faptul
că nu ați avut pagina șase.
Sunteți pro sau contra adoptării acestui act adițional?
Fiind toți reprezentanții AGA...
Dl. Mircea Cosma
Cine este în AGA? Domnul Neagoe, domnul Neaga, domnul Rareș și
mai lipsește Dobre.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu, este domnul Auraș.
Dl. Mircea Cosma
Auraș. Bine.
Domnul Neaga, vă rog!
Dl. Gheorghe Neaga
Domnule președinte, domnilor colegi!
Deci, ieri, într-adevăr, am avut ședința AGA, una ordinară și una
extraordinară.
Pe ordinea de zi, la ședința extraordinară, am avut următorul subiect:
„Aprobarea amendamentului prezentat de BERD, la contractul de împrumut
încheiat între Societatea „Hidro Prahova” și BERD.
În spatele acestui convocator, nu am avut nici măcar o singură hârtie
chioară. Nimic, nimic, nimic.
În momentul în care am întrebat despre ce este vorba, trebuie să spun, cu
sinceritate, cu toată prietenia față de cei de acolo, că am primit informații
contradictorii și am zis: „Domnule, arătați-ne un document, să vedem ce trebuie să
aprobăm!”
În final, a apărut acest document, care, de fapt, este un act adițional la un
contract, iar pentru mine este un document de o importanță deosebită, având în
vedere și sumele în joc și, ca președinte de ședință, am propus: „Domnule, lăsați-ne
să studiem, să informăm și noi Consiliul județean, să primim lumină, dacă pot să
spun așa ceva, în ce privește execuția acestui act adițional!”
Dl. Mircea Cosma
Și a venit fata aceasta tânără, fata lui Uță…
Dl. Gheorghe Neaga
Trebuie să vă spun...
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Dl. Mircea Cosma
... și v-a dat lumină, direct din față, așa.
Dl. Gheorghe Neaga
... trebuie să vă spun că, dacă s-a făcut interpretarea că, la Rareș, din
greșeală, nu a găsit pagina șase, trebuie să vă spun că eu am venit cu acest act
adițional, pentru că și dânșii sunt implicați acolo, la ADI Prahova și am zis:
„Domnule, uitați-vă și dumneavoastră, am nevoie la ADI - Apă, la domnul Preda.
Dați-ne o sugestie!”
Nici acolo nu era pagina șase.
Dl. Mircea Cosma
Da, am înțeles.
Acum nici nu mai are mașină…
Dl. Gheorghe Neaga
Deci, nu vă supărați, nu avem nimic împotrivă să discutăm, dacă
dumneavoastră votați aici, votăm fără nicio problemă, dar vrem să fie legal ceea ce
facem. Cam atât.
Dl. Mircea Cosma
Domnul Auraș, vă rog! Ați vrut să ziceți...
După aceea, domnul Neagoe, am înțeles. Că vreți punctul de vedere al
întregii AGA.
Dl. Florin Auraș Dragomir
Subscriu celor spuse anterior de colegii mei din Consiliul județean.
Eu aș vrea să rog viitorul Consiliu județean și, mă rog, viitorul Consiliu
de Administrație, să ia în calcul că, din punctul meu de vedere, această atitudine a
finanțatorului, a băncii respective, în mod indirect, transmite un mesaj pe care noi,
în AGA, l-am și discutat și anume posibilitatea, din partea băncii, de a întârzia sau
de a nu acorda acest împrumut.
De asemenea, condițiile de finanțare din 2014 sunt cu totul diferite față
de cele din 2016.
Ar trebui reanalizată oportunitatea continuării acestui contract, dincolo
de impedimentele de procedură pe care va trebui, conducerea societății, să le ia în
calcul, în așa fel încât, finanțarea proiectelor respective să se facă în condiții
acceptabile pentru Consiliul județean.
În rest, această chestiune contradictorie, între legislația societăților
comerciale din România și criteriile impuse de banca finanțatoare, pe noi ne pune
puțin în dificultate, pentru că rigorile sunt din ce în ce mai mari, iar unele din
aceste solicitări ale băncii nu au acoperire totală în prevederile legale.
În rest, suntem de acord cu toții că trebuie asigurată finanțarea acestor
proiecte, conform angajamentelor pe care Consiliul județean le-a încheiat până
acum.
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Dl. Mircea Cosma
Mulțumim.
Domnul Neagoe.
Dl. Dumitru Daniel Neagoe
Mulțumesc.
Eu aș vrea să subliniez faptul că, poate noi nu tratăm corect, sau nu am
înțeles că atunci când un finanțator îți impune anumite lucruri, trebuie să te ții de
ele.
Dacă, la o anumită dată, trebuia să aprobi o strategie tarifară, clar,
trebuia să o aprobi, pentru că așa ți-ai asumat în contractul de împrumut.
Noi, de aceea, acum, trebuie să facem acest cont în care să punem o
garanție, pentru că „Hidro Prahova” nu are niște clădiri, nu are cu ce garanta
această rată pe timp de un an de zile și, ne-a obligat aceasta. Deci, toți... Dacă eu,
ca firmă, mă duc să deschid o linie de credit, îmi cere o garanție imobiliară, de
obicei, banca, sau contracte, pe care să le am în desfășurare, altfel nu îmi dă.
Este normal ca o bancă să îți ceară așa ceva, că ea vrea să își ia banii
înapoi.
Dacă noi am întârziat un an de zile să aprobăm strategia tarifară, este
normal că oamenii și-au pus niște probleme: „Domnule, de unde iau aceștia banii,
ca să ne dea banii înapoi?”
Deci, trebuie să înțelegem că finanțatorul ne cere să îndeplinim niște
criterii, dacă nu suntem în stare, nu ne mai dă banii.
Acum, au venit, într-adevăr, cu niște criterii care, așa cum spune și
Auraș, par un pic exagerate, dar nu prea avem ce face.
Finanțarea trebuie să o ducem, proiectul acesta este executat, în proporție
de, nu știu, 60 – 70%, dacă nu mai bine...
„Hidro Prahova”, probabil că, dacă ar avea banii, ar plăti, dar nu are
cum.
Deci, propunerea mea este că votăm acest lucru, că este spre binele
județului, nu este nici al vreunui partid, al nimănui, al tuturor este spre bine.
Mai multe, nici nu am ce să vă spun.
Deci, eu vă recomand să votăm acest lucru, este clar ca lumina ochilor.
Vă mulțumesc.
Dl. Mircea Cosma
Mulțumesc.
Domnul Toader Bogdan.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Aș vrea să fiu foarte scurt.
Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Neagoe, în principiu, faptul că
nu avem ce să facem, în acest moment, dar, atunci când am discutat și atunci eram
vicepreședinte cu atribuții de președinte, când am discutat cu BERD și era domnul
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Semcu de față, dânșii au spus: „Singura condiție este să aprobați strategia de
tarifare”.
Eu, în schimb, le-am propus ca noi să girăm pentru „Hidro Prahova”, că,
vorba aceea, noi, Consiliul județean, cred că suntem un girant bun, suntem oameni
serioși și avem și fondurile necesare. Nu au acceptat.
Ca, acum să vii, să mai pui o clauză, să ai un fond de garanție, fără să
știm...
Domnul Semcu, am dreptate? Am știut, la momentul aprobării strategiei
de tarifare?
Vă spun ceva. Mai negociam un pic, ziceam: ’’2%, anul acesta’’, nu
ziceam 5%.
Mie mi se pare un pic că forțează foarte mult nota.
Eu înțeleg. Vor sau nu vor să ne dea bani?
Că, până la urmă, vă spun, putem să ne adresăm și altei bănci.
Nu este BERD-ul singura bancă din România.
Că este târziu și nu avem ce să facem și că aveți nevoie de bani?!
Nu vreau să explicăm de ce avem nevoie de bani și de ce nu avem bani.
Că ne-au oprit aceia banii și nu ni-i mai dă.
Dar v-am spus: sunt de acord că ne trebuie banii, dar, totuși, aceștia
’’întind coarda” foarte mult.
Dl. Mircea Cosma
Domnul Meșca, vă rog!
Dl. Darius Dumitru Meșca
Mulțumesc. Am o întrebare, mai mult de fond, vis -a-vis de ceea ce
trebuie să votăm.
Cu siguranță are nevoie de bani „Hidro” și trebuie să îi dăm tot sprijinul.
Dar s-a uitat cineva pe pagina șase, forma, la articolul nr. 3, condiții
subsecvente
Ia uitați, la punctul A, cum sună: „Până la data de 30 septembrie 2016,
împrumutatul se obligă să ia toate măsurile necesare și se va asigura că un
amendament la contractul de asistență pentru proiect, este încheiat cu județul și
BERD, în formă atașată la Anexa 2, la acest act adițional.”
Prima întrebare: Cine este județul? Ce entitate este? Este parte de
contract? Cine îl reprezintă? Unde scrie? Că nu scrie, scrie județul. Nu există
județul.
Și Anexa 2 este aceasta, care este goală.
Dl. Mircea Cosma
Și care este problema?
Dl. Darius Meșca
Păi, ce semnăm? Ce aprobăm și ce semnăm? Anexa 2?
Dl. Mircea Cosma
Domnul Semcu, vă rog!
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Dl. Adrian Emanuil Semcu
Nici nu știu de unde să încep.
Dl. Mircea Cosma
De la început.
Dl. Adrian Emanuil Semcu
Îmi este foarte greu...
Dl. Mircea Cosma
Nu ne povestiți de ce ne-a încurcat Pantea. Mai dincoace.
Dl. Adrian Emanuil Semcu
Deci, eu v-aș spune că domnul vicepreședinte are dreptate. Când am
vorbit cu banca, am vorbit nu o dată, ci de foarte multe ori cu banca și, totuși,
trebuie să ținem cont că fiecare bancă are condițiile ei, dar BERD care este agreat
de Uniunea Europeană și toți operatorii Apă – Canal, în România, lucrează cu
BERD.
A fost condiție despre care noi nu am discutat, pentru că nu aceasta era
prioritatea, prioritatea era să ne dea dreptul să tragem.
Noi nu puteam să tragem din cauză că nu aveam strategia de tarifare
aprobată.
Niciunul nu era foarte interesat de treaba aceasta și eram mirați cu toții,
de ce ne respinge, pentru că, în contractul inițial, era și această clauză...
Dl. Mircea Cosma
Corect.
Dl. Adrian Emanuil Semcu
... dar cu o valoare mult mai mică, adică vă spun exact: 400 de mii de
euro, pe care trebuia să îi avem noi…
Dl. Bogdan Andrei Toader
În fondul acesta de garanție
Dl. Adrian Emanuil Semcu
… în fondul de garanție despre care…
Dl. Mircea Cosma
Acum a ajuns 800.
Dl. Adrian Emanuil Semcu
…de câte ori am discutat, ne-au întrebat.
Ba mai mult decât atât, tot aici, în această sală, s-a hotărât ca o firmă
agreată de BERD să ne verifice financiar încă o dată și au venit cu patru strategii
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pe care să le acceptăm, strategii de tarifare, în doi ani, în trei ani, cu 2%, cu 5%, cu
10%.
Am agreat-o pe cea cu 5, 5 și cu 7, în trei ani de zile, de aceea se cere
modificarea contractului inițial cu acest act adițional.
Și, pentru că există suspiciunea de seriozitate la noi, pentru că am
întârziat un an și, acum ne-au pus condiția aceasta de 850 mii de euro, pentru un an
de zile.
Dacă îndeplinim niște indicatori, ne scade la jumătate la contractul
inițial, la 400 de mii.
Acum, dacă vreți, intrăm și în indicatorii respectivi, care, sunt convins,
că vă bucură pe toți: diminuarea salariilor, mult, mai puține pierderi, mai multe
încasări…
Toate acestea pe mine mă interesează.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu pe noi, domnul Semcu.
Cred că cetățenii vor fi mulțumiți că nu se scurg banii publici.
Dl. Adrian Emanuil Semcu
Eu cred că pe noi ne interesează să nu mai avem pierderi de apă, pentru
că noi moștenim, Societatea „Hidro Prahova” moștenește niște rețele de apă în
diverse localități, cu domnul primar din Băicoi, de față, știe dânsul foarte bine că
sunt rețele din 1960, toamna, prin curțile oamenilor și nu avem nici finanțare și nici
pe proiect nu putem să le trecem acum, repede, de urgență, să le scoatem pe
domeniul public.
Deci, problemele sunt multiple, dar, din capul locului, știam că „Hidro
Prahova”, când accesează acest proiect, trebuie să aibă și sursa lui, 6,25% .
Dl. Mircea Cosma
Din 2013. De atunci știm.
Dl. Adrian Emanuil Semcu
Noi, până acum, am accesat fondurile europene.
În decembrie am făcut un alt efort, marea majoritate știe: am plătit din
fonduri proprii unele lucrări, pe care cei de la Mediu ne-au spus că ni le dă înapoi.
A venit o bucurie în ianuarie, ne-au dat o corecție, ca să ne liniștească și
ne-au oprit 1,5 milioane de euro și acum, în același timp, ei ne cer ca să finalizăm
pe 15 iunie.
Eu de aceea am insistat astăzi.
Dl. Mircea Cosma
Acest acord.
Dl. Adrian Emanuil Semcu
Nu, acest aport, pentru că trebuie să încheiem actele pe POS Mediu, care
trebuia în decembrie, acum trebuie să le încheiem pe 30 iunie, dar, ca de obicei, la
noi, la români, se cer actele pe 15 iunie, mai repede.
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Deci, noi trebuie să depunem acest aport al nostru, care este undeva, vă
spun și aceasta, este undeva la 5,4 milioane de euro.
Deci eu, după aprobarea acestui act, trebuie să mă duc din nou la bancă,
„sub forma ghiocelului”, ca să îmi aprobe...
Dl. Mircea Cosma
În poziția, nu sub forma. În poziția.
Dl. Adrian Emanuil Semcu
În poziția, da, și poate și cu mâinile ocupate, ca să am altă treabă...
Dl. Mircea Cosma
Vă rog frumos!
Dl. Adrian Emanuil Semcu
... ca să îmi aprobe 5,5 milioane de euro.
Deci, nu este simplu. Eu nu înțeleg.
Din moment ce „Hidro” se angajează în treaba aceasta, nu cere, nici nu
poate, de la dumneavoastră, Consiliul județean, să ne sprijiniți, financiar, pentru...
Dl. Mircea Cosma
Este împrumutul societății.
Dl. Adrian Emanuil Semcu
... contul acesta de rezervă, pe care trebuie să îl constituim.
Trebuie să mergem mai departe că, dacă nu, pierdem tot.
Am accesat 147 milioane de euro, din care am făcut undeva la 80
milioane.
Rămâne diferența pe partea fazată.
Nu avem altă variantă, decât să ne accepte aceștia.
Nu spun că mi-au auzit urechile, de la colegi apropiați, care mi-au spus:
„Nu te mai chinui, măi, că BERD tot nu îți dă împrumutul!”
E, încerc să mă chinui, că de aceea m-am născut pe pământ!

Dl. Mircea Cosma
Da. Deci, alte probleme?
Dacă nu, vă supun la vot această propunere:
“AGA să aibă mandat să
rezolve acest împrumut prin acest proces – verbal”, pe care îl pun la vot, cu toții”.
Dl. Gheorghe Neaga
Domnul președinte...
Dl. Mircea Cosma
Da.
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Dl. Gheorghe Neaga
... înainte de a se vota, eu am nevoie de o lămurire.
S-a mai discutat aici acest subiect, că, în momentul în care noi primim
mandat, este un mandat imperativ, deci, noi trebuie să votăm, să aprobăm acest
document.
Am rugămintea: nu vom aproba, puteți să ne spânzurați!
Să aprobăm dacă... noi nu avem nici măcar un document în spate.
Dl. Mihail Pavel
Păi, nu forma…
Dl. Gheorghe Neaga
Deci, să ni se pună la dispoziție documentele...
Dl. Mircea Cosma
Deci, eu vă spun: analizați în AGA și aprobați...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Analizați în AGA!
Dl. Mircea Cosma
... dacă aveți documentele!
Noi, ceea ce dorim astăzi: să vă mandatăm, să îl puteți semna, că nu am
pregătit un proiect de hotărâre, ci să vă dăm un mandat, să îl puteți semna și
aproba, analiza și semna.
Sunteți de acord cu formularea aceasta?
Da, domnul Manta!
Dl. Adrian Manta
Eu nu voi participa la vot, domnule președinte, la acest punct.
Dl. Mircea Cosma
A, că este salariat la...
L-ați angajat și de aceea nu mai candidează la PSD.
Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Dacă se abține cineva?
Doamna Vivi mai are un amendament.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Stați așa! O abținere.
Dl. Mircea Cosma
Una, două, trei.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Și patru.
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Dl. Mircea Cosma
Patru. Patru abțineri. Era cu vot simplu, îmi pare rău că…
Propunerea a fost aprobată: 25 voturi “pentru” și 5 “abțineri” (Darius
Dumitru Meșca, Remus Moraru, Constantin Negoi, Marius Nicolai și Dorin
Tudora)
Dna Viorica Vasile
Domnul președinte...
Dl. Mircea Cosma
Doamna Vivi. Vasile Victoria...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Eu îmi cer scuze, doamna Viorica!
Dna Viorica Vasile
Nu, vă rog, domnul Bogdan, cinci secunde!
Dl. Mircea Cosma
Ziceți, doamnă!
Dna Viorica Vasile
Chiar dacă nu o să mai fiu consilier, în următorul mandat, soarta
Spitalului din Sinaia mă va interesa, în continuare.
De aceea, domnul președinte, cum nici dumneavoastră și nici eu nu o să
mai candidăm, vă rog să...
Dl. Mircea Cosma
Eu, precis nu mai candidez.
Dna Viorica Vasile
Nici eu. Sigur, domnule președinte.
Vă rog să luați în considerare că, la următoarea ședință, să alocăm niște
bani Spitalului din Sinaia, așa cum s-a promis.
Vă mulțumesc.
Dl. Mircea Cosma
Mulțumim. Altcineva?
Domnul Neagoe, vă rog!
Dl. Dumitru Daniel Neagoe
Eu am citit informarea aceasta de la „Parcul Brazi Industrial.”
Știu că nu mai este timp acum, dar aș dori ca, în ședința următoare...
Dl. Mircea Cosma
După 05.
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