ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES – VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Prahova
din data de 01 iunie 2016, ora 15,00
La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 166 din
27.05.2016 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi domnul
Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi următorii 25 de
consilieri judeţeni: Ciolac Dan, Cornea Dănuţ Marcel, Costin Zaharia, Danielescu
Sebastian, Dosaru Elena Iuliana, Dragomir Florin Auraş, Enescu Rareş Dan, Ionică
Ion, Manta Adrian, Neaga Gheorghe, Neagoe Dumitru Daniel, Necula Gheorghe,
Nică Remus Iustin, Nicolai Marius, Niculescu Georgiana Diana, Niţă Cătălin
Răzvan, Petrescu Victor, Pinţoiu Toma, Popovici Elisabeta, Sfîrloagă Ludmila,
Şepşi Daniel, Tabacu Jenica, Tudora Dorin, Vasile Viorica şi Viter David Andrei.
Au lipsit domnii consilieri judeţeni: Toader Bogdan Andrei, Dobre
Adrian Florin, Donache Gheorghe, Meşca Darius Dumitru, Moraru Romu, Negoi
Constantin, Pătraşcu Vasile şi doamnele consilier judeţean: David Simona şi
Sandu Ana.
De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean au participat următorii
invitaţi: dl. Mihail Pavel, secretarul judeţului Prahova; dna Maria Dovîncă,
directorul executiv al Direcţiei economice; dna Rodica Paraschiv, directorul
general al Direcției generale tehnice și patrimoniu; dl. Corneliu Adrian Ioniţă,
director executiv al Direcţiei generale tehnice şi patrimoniu; dna Luminița Sînziana
Iatan, Arhitectul șef; dl. Marius Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcţiei
proiecte cu finanţare externă; dna Elena Popescu, directorul executiv adjunct al
Direcţiei economice; dna Silvia Constantinescu, directorul executiv adjunct al
Direcţiei proiecte du finanţare externă; dl. Robert Adrian Stănescu, directorul
executiv adjunct al Direcţiei servicii şi achiziţii publice; dna Elena Ion, şeful
Serviciului resurse umane; dna Marilena Peneş, managerul Muzeului Județean de
Istorie şi Arheologie Prahova; dl. Emil Drăgănescu, directorul Direcției Județene
de Pază Prahova; dl. Marius Dinu, managerul Spitalului Obstetrică - Ginecologie
Ploiești; dna Ornella Adriana Zecheru, directorul Direcției Județene de Evidența
Persoanelor Prahova și reprezentanții presei.
În sala de ședință au mai fost prezenți: dl. George Naftan din partea
Partidului România Mare și dl. Ioan Onofrei din partea Partidului România Mare.

Dl. Mircea Cosma
Bine aţi venit!
Această ultimă şedinţă cu ordine de zi, va fi continuată cu cei care vor să
participe la comemorarea de Înălţare la marele Cimitir al armatei române de la
„Cantemir - Ţiganca” şi doamna Ludmila face o listă cu cei care vor să meargă.
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Este cel mai mare cimitir al armatei române, la trecerea Prutului,
identificaţi peste 1.700 de soldaţi.
În 1990, când noi am făcut Podul de Flori, l-am făcut special acolo, la
Fălciu, cei din Ploieşti şi, cu umărul, am dat jos coteţul de porci sau ferma de porci,
care era peste Cimitirul armatei române.
În 1997 s-a terminat refacerea şi Guvernul României şi cel al Moldovei,
fac o comemorare specială pe data de 09 iunie, de Înălţare, la „Ţiganca”... Îi zice
altfel, cu „S”... „Stoianovca”.
Deci, ceilalţi, cine vrea să meargă, merge, va fi o ceremonie militară.
O să trebuiască să mă suportaţi, să vorbesc şi eu câteva minute, că sunt
invitat special din partea juriului de organizare, dar aceasta este viaţa.
Acestea fiind zise, fiind 26... că a venit şi „Selfie”, da, Niţă.
Sunt 26 de voturi prezente, cred că putem începe şedinţa, nu chiar în
unanimitate, dar nu avem din acelea cu două treimi.
Deci, ordinea de zi pe care v-am propus-o are cinci puncte şi s-a mai
adăugat unul, al şaselea, privind o modificare de stat de funcţii, pentru că sunt nişte
posturi libere pe la Consiliul judeţean, care au apărut la...
Sunteţi de acord cu ea? Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă
se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 26 voturi „pentru”, cu
următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Procesului - Verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
judeţean Prahova din data de 24 mai 2016.
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 aprobarea unor proiecte pentru Programul
Operaţional Regional 2014 - 2020, pregătirea şi promovarea acestora în cadrul
Axei Prioritare 5 - „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1
„Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi
cultural”, precum şi actualizarea portofoliului de proiecte din cadrul „Planului de
dezvoltare durabilă a judeţului Prahova în perioada 2014 - 2020” - iniţiat de
domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.
4. Proiect de hotărâre privind participarea Judeţului Prahova la
cofinanţarea proiectului „Consolidare, restaurare, conservare şi punere în valoare
arhitectura şi pictura murală a Bisericii Mari a Mânăstirii Zamfira, Judeţul
Prahova” - executată a fresco de Nicolae Grigorescu - iniţiat de domnul Mircea
Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.
5. Proiect de hotărâre privind participarea Judeţului Prahova la
cofinanţarea proiectului „Restaurare, consolidare şi punere în valoare a Bisericii de
lemn (Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril)” a Schitului Jercălăi - Urlaţi, Judeţul
Prahova - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean
Prahova.
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6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Prahova - iniţiat de domnul Mircea
Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.
7. Diverse.
Dl. Mircea Cosma
Procesul - Verbal al şedinţei din 24 mai. Îi fac eu o corectare, că am zis
că o convocăm pe 02 iunie, dar am convocat-o pe 01 iunie, având în vedere că
mâine sunt dezbateri cu toţi candidaţii, toate acelea, am zis să nu încurcăm ziua.
Mâine este ultima dezbatere cu toţi, la televizoare, la acelea şi am zis:
„Măi, să fie toată lumea deconcentrată, că şi aşa nimeni nu lucra!” că era la Ziua
Copilului, am zis: „Haideţi, să terminăm cu o şedinţă!”
Aveţi observaţii la Procesul - Verbal? Se supune aprobării?
Dl. Mihail Pavel
Da.
Dl. Mircea Cosma
Îl supun aprobării.
Cine este de acord? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În
unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 26 voturi „pentru”.
Dl. Mircea Cosma
Hotărârea a 2-a este o rectificare a bugetului propriu al Consiliului
judeţean. Aţi citit-o.
Are o eroare Expunerea de motive: lipsesc 13 bani la pagina a doua,
acolo unde scrie „Mobilier, aparatură, birotică şi alte active corporale”, este
203,13.
V-o citesc ca să ştiţi, că este pentru rigoare și aşa că totalul acela de
1950, va fi 1950 cu 13, acolo.
Dacă nu îl aveţi în mapă, este primul formular şi să ştiţi că aceasta este
modificarea.
Deci, lipsesc aceia 13 de acolo.
Sunt observaţii? Supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă?
Dacă se abţine cineva? În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 26 voturi „pentru”.
Dl. Mircea Cosma
Punctul 3 este un proiect de hotărâre privind completarea proiectelor,
conform Strategiei aprobate în 2013, privind Axa Prioritară 5 - „Îmbunătăţirea
mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural”.
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Noi am identificat, din Strategia care a fost aprobată atunci, următoarele
lucrări: „Palatul Postelnicului Constantin Cantacuzino” - îl ştiţi, din Filipeştii-dePădure, unde urci dealul, de la primărie -.
Acela este primul Castel făcut, dar nu am avut resursele să îl terminăm,
este un proiect mai amplu, mai mare, de aproape 6 milioane de euro.
S-a reconstituit tot proiectul.
Este, de fapt, socotit originea Palatului de la Mogoşoaia, după ce a
publicat Academia, aceasta cu Cantacuzinii - nici eu nu am ştiut, acesta este
adevărul - şi nici nu s-a făcut determinarea exactă a sitului arheologic.
Datorită faptului că primarul, un băiat care s-a îndrăgostit de istorie şi
datorită mie, a intabulat în proprietatea comunei amplasamentul şi terenul
respectiv, se poate ataca proiectul, dacă veţi fi de acord.
Al doilea este „Castrul de la Drajna de Sus”, unde primarul - un primar
PNL destoinic a fost Gavrilă -, care a reuşit să transfere, printr-o hotărâre de
Guvern, terenul pe care este Castrul, cele 6 hectare, în proprietate publică a
comunei. Deci, se poate face.
Al treilea este „Conservarea şi valorificarea Castrului şi termelor
romane de la Sfârleanca”.
Aţi aprobat acum, sunt două şedinţe, Comisia de expropriere a celor
7.000 mp, nu este mare - lucru şi va putea fi înscris.
După aceea este „Restaurarea, consolidarea şi punerea în valoare a
Bisericii de lemn cu Căluţi”, dacă o ştiţi - cine a fost pe Valea Semanului -, sunt
patru în România. Nu este o biserică mare.
Toate grinzile care susţin acoperişul, se termină cu un cal, aşa îi zic
ţăranii - „Biserica cu Căluţi” -.
Este unicat în Muntenia, are valoare istorică, am consultat.
A cincea este „Restaurarea, consolidarea şi punerea în valoare a Bisericii
Sfânta Treime şi a fostului Schit Lespezi”, din localitatea Comarnic.
Este pictat de Pârvu Mutu acel Schit şi, urmare a apariţiei Monografiei
Cantacuzinilor, am considerat că merită, că este de la 1695 pictura, adică este o
pictură care ar merita restaurată.
Ştiţi că nu o vizitează nimeni, că a fost Posada, Fabrica de mobilă, toată
lumea se oprea în fabrică, dar, de fapt, drumul duce până acolo, este drum pricopsit
până acolo.
Şi, în sfârşit, crearea unui Parc Cultural/Ştiinţific, prin reamplasarea/
amenajarea Sediului Muzeului Petrolului.
Vrând – nevrând, mâine primim Muzeul Petrolului.
Sper ca şi Consiliul viitor să îl ia în patrimoniu, eu nu mai am timp,
pentru că durează actele, dar mâine, delegaţia de la OMV va fi aici, pentru a începe
predarea.
Sigur, se face sub egida Ministerului Culturii şi apoi hotărâre de Guvern,
când vine la noi.
Deci, nu aveam timp să îl trecem azi în proprietatea noastră, dar, până la
urmă, decizia este luată şi ne-am gândit să apelăm la fondurile europene, să facem
un Muzeu al Petrolului pe 5 hectare, la Tătărani, cu sondele de toate tipurile care
au fost, că aceasta este istoria petrolului, nu este numai o clădire şi nişte robineţi,
pe acolo, cum este acum.
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Să vadă copiii, cum a fost sonda aceea cu hecna, aceea de lemn, cum se
trăgeau, cum se învârteau caii şi învârteau pompa şi trăgeau petrolul, cum sunt
acestea moderne, poate face şi Lufkin un cadou de ultrasondă şi Cameron-ul
pompe din acelea de fund marin, cu care se scoate petrolul.
Deci, merită, zic eu, Ploieşti-ul, să aibă muzeul acesta pentru că aici a
fost prima rafinărie din lume şi unul din primii exploatatori de petrol.
Deci, acestea sunt proiectele pe care vrem să le propunem pe această
Axă.
Cei care vor fi aleşi vor avea cu ce dezvolta baza istorică şi culturală a
judeţului.
Mi se par lucrări suficient de interesante.
Dacă sunt 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 26 voturi „pentru”.
Dl. Mircea Cosma
În plus, la rugămintea diverşilor colaboratori ai muzeelor de istorie şi, în
special, a iniţiativei primarului din Lipăneşti...
Dl. Rareș Dan Enescu
Și a viceprimarului.
Dl. Mircea Cosma
Mă rog şi a viceprimarului - completează Rareş -, deci, eu nu fac politică
din monumentele istorice, cred că aţi văzut, nu? -, s-a găsit o formulă convenabilă
cu Patriarhia, de a se face ceva pentru acoperişul acela al Bisericii Zamfira.
Patriarhia, o bagă ei pe Axa 5 şi ne roagă să intrăm în parteneriat, cum
am intrat şi la Târgşor şi la Verbila şi la Apostolache, ca să susţinem noi cota de
2% şi neeligibilele.
Cam acesta este proiectul de hotărâre.
Turla Bisericii, de sus, s-a lăsat, datorită greutăţii crucii şi a fisurat
tablele acoperişului şi a început să atace pictura aceea de Grigorescu şi, doi, dintr-o
eroare a modernilor ageamii, trotuarul, la zidul clădirii, s-a făcut cu pantă inversă,
spre clădire, să nu... şi igrasia toată este la un metru şi jumătate, deja, adică nu
avem ce face.
Dar aceştia sunt stareţii moderni, care au citit şi ei pe facebook,
Dl. Dănuț Marcel Cornea
Meseriași post - decembriști care știu de toate.
Dl. Mircea Cosma
Mă rog...
Deci, acesta este proiectul de hotărâre, să ajutăm salvarea patrimoniului
naţional.
Este una dintre Bisericile pictate de Grigorescu, în tinereţe.
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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 26 voturi „pentru”.
Dl. Mircea Cosma
În sfârşit, a 5-a hotărâre, în care este vorba de „Restaurarea, consolidarea
şi punerea în valoare a Bisericii de lemn a Schitului Jercălăi”.
Iar s-a întâmplat ca primarii PNL să fie toți în zone istorice, dar aceasta
nu înseamnă că... nu ştiu dacă viceprimarul a fost de acord, nu sunt sigur.
Dacă aveţi observaţii?
Şi aici este vorba, tot aşa, de un monument istoric important, care merită
salvat.
Dacă sunteţi de acord? Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se
abţine cineva? În unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 26 voturi „pentru”.
Dl. Mircea Cosma
La organigramă este vorba de un post care trebuie transformat, sau, de
câte...?
Dna Elena Ion
Este vorba numai de statul de funcții, un post ocupat pentru o doamnă
care a promovat în grad şi un post vacant, care s-a transformat din principal, în
debutant.
Dl. Mircea Cosma
Deci, se ţine concursul, după aceea 45 de zile, deci celălalt Consiliu ţine
concursul, dar ca să poată anunţa la ziar.
Dacă aveţi observaţii?
Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se
abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 26 voturi „pentru”.
Dl. Mircea Cosma
Am ţinut să vă fac cadou, din partea Fundaţiei „Mihai Viteazul”, o carte
care a fost, multă vreme, netipărită, dintr-un motiv simplu: Panaitescu, este Teza
lui de Doctorat, el a avut o problemă, ca orientare politică, în anii 1940 - ştiţi la ce
mă refer - şi cartea nu a mai fost tipărită.
Printr-un efort extraordinar, Editura „Timpul” din Chişinău, a reuşit să
facă rost de exemplarul meu, unic, că nu prea mai sunt în România, pe care l-am
făcut cadou şi am tipărit această carte, pe care vă rog să o citiţi, este socotită cea
mai pragmatică şi mai exactă carte, fără romantism, despre Mihai Viteazul şi face,
bănuiesc, suficientă lumină în istoria reală a evenimentelor de atunci.
Vă rog să o citiţi şi să o studiaţi!
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V-am făcut cadou, fiecăruia, tot ce s-a putut, despre Basarabia şi aşa că,
masa şi dansul, cine doreşte, va fi pe data de 10 iunie, la... cred că zona de acolo,
nu?
Acestea, masa şi dansul, vor fi din partea mea.
Cine vrea să meargă... şi va fi ultima manifestare a Consiliului, prilej cu
care vom vedea şi cele patru lucrări pe care le-am aprobat acolo.
Ce să vă doresc?
Succes în alegeri!
Mai aveţi, la Diverse, alte probleme?
Domnul ...
Dl. Rareş Dan Enescu
Domnule preşedinte, o să încerc să fiu... să nu fac politică, că aşa aţi
spus.
În calitate de membru al Comisiei de validare, de preşedinte al Comisiei
de validare, constat astăzi că, colegul nostru Adrian Florin Dobre, lipseşte la a treia
şedinţă ordinară.
Se termină mandatul, dar mi-ar plăcea să cred că nu se vrea un lider,
undeva, dacă nu participă la şedinţele legale. Mulţumesc.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Staţi, că vreau şi eu ceva!
Dl. Mircea Cosma
Imediat!
Vă rog să o ascultăm şi pe Ludmila. Haideţi, că este ultima dată!
Dna Ludmila Sfîrloagă
Deci, stimaţi colegi, am vorbit, la penultima şedinţă, să avem şi noi o
fotografie de grup. Aşa că... Unde vreţi? Aici, în sală? Pe trepte? Oriunde?
Dl. Mircea Cosma
Pe scară. Pe trepte.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Să avem şi noi...
Dl. Mircea Cosma
Cine vrea să rămână, cine nu...
Domnul Cornea, vă rog!
Dl. Dănuţ Marcel Cornea
Pentru mine, se pare că este ultima şedinţă, în formula aceasta şi, pentru
viitor, având în vedere că nu sunt, deocamdată, pe un loc eligibil.
Dacă voi ajunge consilier...
Dl. Mircea Cosma
Păi, nu luați 17 consilieri, că sunteți pe locul 17?
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