ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES – VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Prahova
din data de 20 iulie 2016, ora 15,00
La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 227 din
15.07.2016 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi domnul
Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi următorii 33
de consilieri judeţeni: Sfîrloagă Ludmila, Pătraşcu Vasile, Ardeleanu Vasile,
Bănică Alexandru, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru Cristian, Enescu RareşDan, Hornoiu Gabriel, Ilie Mihai-Viorel, Ionescu Fabioara, Ionică Adrian, Ionică
Eugen, Ionică Ion, Meşca Darius-Dumitru, Moagher Laura-Mihaela, Neaga
Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Nicolae Andrei, Nistor
Marian-Tudor, Papuc Rodica-Mariana, Pinţoiu Toma, Pîrvu Ionel, Popescu
Cristian, Popovici Elisabeta, Răducanu Nicuşor, Sepşi Daniel, Soiu Mihail-Iulian,
Toma Horia-Victor, Tudora Dorin, Tudoran Lorin-Gabriel și Viter David-Andrei.
Au lipsit doamnele consilier judeţean Bozianu Nicoleta-Cătălina şi
Dumitru Mihaela Carmen şi domnul consilier judeţean Tomoşoiu Adrian.
De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean au participat următorii
invitaţi: dl. Mihail Pavel, secretarul Județului Prahova; dna Maria Dovîncă,
directorul executiv al Direcţiei economice; dna Rodica Paraschiv, director executiv
al Direcţiei generale tehnice şi patrimoniu; dna Livia Barbălată, director executiv
al Direcţiei generale tehnice şi patrimoniu; dna Elena Popescu, directorul executiv
adjunct al Direcţiei economice; dna Silvia Constantinescu, directorul executiv
adjunct al Direcţiei proiecte cu finanţare externă; dna Elena Ion, consilier în cadrul
Serviciului resurse umane; dl. Alexandru Andron, șeful Serviciului transport din
cadrul Direcției servicii și achiziții publice; dl. Florin Lucian Sicoie, managerul
Muzeului Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”; dna Marinela Peneş,
managerul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova; dl. Remus Ioan
Dragomir, directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Protecţia Plantelor şi de
Întreţinere a Drumurilor Judeţene; dna Cristina Tănase, director economic în cadrul
Direcției Judeţene de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor Judeţene;
dl. Dan Roberto, director economic în cadrul Spitalului Obstetrică Ginecologie
Ploiești; dl. Viorel Călin, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Prahova şi reprezentanţii presei.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Bună ziua!
Sunt câteva proiecte care nu mai puteau fi amânate.
Din păcate, am încercat şi introducerea unui proiect pentru Şcolile
speciale, dar aşteptăm, în continuare, de la Inspectoratul şcolar distribuţia acelor
sume care au venit prin Consiliul judeţean şi trebuie să ajungă la unităţile teritorial
- administrative şi la Şcolile speciale şi pentru care, cu permisiunea
dumneavoastră, voi face o convocare, undeva, până în data de 04 august.
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Sper să reuşim să ne strângem 19, să adoptăm doar acel proiect de
hotărâre, într-o variantă extraordinară, într-o şedinţă extraordinară.
Cu părere de rău, am încercat, dar Inspectoratul are foarte multă treabă în
această perioadă, după cum ştiţi, şi nu a putut să ne furnizeze acele date, absolut
necesare pentru distribuţia sumelor.
Avem o prezenţă de 32 din 37.
Colegii de la PMP, am înţeles că au Congres.
Domnul David Viter întârzie, dar ajunge, la fel şi domnul Cristian
Dumitru. Mai absentează şi doamna Carmen Dumitru şi tot de la dumneavoastră
mai lipseşte, dacă nu mă înşel...
A, nu, doamna David Simona a sosit.
Proiectul ordinii de zi - dacă aveţi completări sau comentarii, la adresa
proiectului ordinii de zi?
Am încercat, în măsura în care am finalizat proiectele, să le afişăm pe
site, aşa cum am vorbit cu domnul Cristian Dumitru, data trecută, să fie puse la
dispoziţie, să puteţi să le analizaţi.
Am avut câteva întârzieri la proiectul de buget, dacă nu mă înşel.
Acolo durează un pic mai mult.
Bună ziua, domnul Viter!
Dacă nu sunt comentarii, vă supun proiectul ordinii de zi, aşa cum este
el, cu propunerile privind suplimentarea, acestea însemnând:
- punctul nr. 13 - proiect de hotărâre privind pregătirea şi promovarea
proiectului „Restaurarea, consolidarea, reamenajarea şi dotarea Casei
compozitorului Paul Constantinescu”.
- numărul 14 - proiect de hotărâre privind închirierea şi stabilirea
tarifelor pentru spaţiile din „Centrul de afaceri Lumina Verde”.
Aici o să vă fac o expoziţie detaliată a situaţiei acestui Centru, pentru că
este foarte bine ca dumneavoastră să aveţi cunoştinţă de ce se întâmplă cu acest
proiect finalizat din fonduri europene şi la care noi, Consiliul judeţean, am susţinut
50% în construcţia lui, pentru că este aducător de venituri şi aici am întâmpinat o
problemă şi este foarte bine să aveţi cunoştinţă de acest lucru.
Şi numărul 15 - proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi
ale hotărârii nr. 47 din 2016, privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din
judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului pe anul 2016.
Aşa cum am precizat şi data trecută, nu alocăm sume noi, ci se schimbă
titlul lucrării, pentru că a fost ori scris greşit, ori incomplet, ori lucrarea aceea care
s-a propus, iniţial, nu mai este de actualitate şi doresc, cei de la autorităţile locale,
modificarea sumei pentru altă lucrare pe care reuşesc dânşii să o finalizeze.
Sunt câteva cazuri punctuale, o să vi le citesc, când ajungem la acel
punct.
Dacă aveţi comentarii, sau probleme?
În rest, proiectul de ordine de zi v-a fost adus la cunoştinţă.
Dacă sunt probleme sau modificări?
Dacă nu sunt, vă supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Vă mulțumesc!
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Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 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 semestrul I - 2016 - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
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 Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean
Prahova.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Prahova - iniţiat de domnul
BogdanAndrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului
Judeţean Prahova nr. 8/2013, privind darea în administrare a unor grupuri
electrogene către unele instituţii publice din Judeţul Prahova - iniţiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea datei limită de finalizare a
proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi dotarea cu echipamente
specifice nevoilor beneficiarilor de servicii din Centrul de Integrare prin Terapie
Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu Handicap, sat Tătărăi, comuna Poienarii
Burchii, Judeţul Prahova” - Axa prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale,
DMI 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrasctructurii
serviciilor sociale, COD SMIS 32173 - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
6. Proiect de hotărâre privind pregătirea şi promovarea proiectului
„Reparaţie capitală acoperiş, faţadă şi tâmplărie exterioară la clădirea Muzeul de
Artă Ploieşti” - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului
judeţean Prahova.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de
funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a
Drumurilor Judeţene Prahova - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru
Spitalul Obstetrică - Ginecologie Ploieşti - iniţiat de domnul Bogdan Andrei
Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a
Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu
Handicap Călineşti, unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova - iniţiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor
spaţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia generală regională a
finanţelor publice Ploieşti, în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova,
situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 - 4 - iniţiat de domnul Bogdan
Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
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11. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului judeţean de
transport de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze - iniţiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
12. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale - iniţiat de
domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
13. Proiect de hotărâre privind pregătirea şi promovarea proiectului
„Restaurarea, consolidarea, reamenajarea şi dotarea Casei compozitorului Paul
Constantinescu” Ploieşti - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele
Consiliului judeţean Prahova.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii şi a tarifelor pentru
spaţiile din „Centrul de afaceri multifuncţional Lumina Verde” - iniţiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii
Consiliului judeţean Prahova nr. 47/2016, privind 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
Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
16. Diverse.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Punctul nr. 1 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind aprobarea
execuţiei bugetului propriu al judeţului, precum şi a bugetelor instituţiilor de sub
autoritatea Consiliului judeţean Prahova, pe semestrul I 2016.
Aici, la acest punct, dacă aveţi anumite întrebări, să ştiţi că doamnele de
la economic sunt în sală şi sunt pregătite să vă răspundă.
Dacă vreţi, pot să fac eu o analiză scurtă.
Din păcate, execuţia este una conform programului, la toate capitolele, în
afară de dezvoltare, unde avem întârzieri şi, cu părere de rău, dar asumându-ne
acest lucru, ne-am mişcat destul de greu, am finalizat o mare parte din proiecte,
dar, din păcate, nu ne-am apucat şi de execuţia lor.
Sperăm, în următoarea perioadă, să finalizăm câteva proceduri de
achiziţie publică, ca să finalizăm şi lucrările propuse pentru anul acesta.
Dar, v-am spus, a durat mult proiectarea, verificarea proiectului, apoi
analiza şi scoaterea pe SEAP a proiectului, în vederea finalizării procedurii de
achiziţie publică, pentru a începe execuţia.
Da, aici, recunosc că sunt anumite probleme şi sperăm ca această
perioadă - care a fost un pic tulbure, pentru că a fost şi perioadă de alegeri, de aşa
natură şi toată lumea aştepta să vadă cum se finalizează -, să se fi încheiat şi să
dăm drumul la execuţie, aşa cum trebuia.
Dacă aveţi dumneavoastră alte probleme?
Vă rog, domnul Hornoiu!
Dl. Gabriel Hornoiu
În contextul celor pe care tocmai le-aţi menţionat, aş vrea precizări
suplimentare: ce s-a întâmplat la Spitalul Judeţean de Urgenţă şi de Obstetrică Ginecologie, unde avem 10,5% şi 0 execuţie, pe Secţiunea de dezvoltare, care se
vede la transferul pentru investiţii?
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Dl. Bogdan-Andrei Toader
La Spitalul Judeţean, licitaţia este în acest moment, la evaluare.
S-a încheiat procedura de depunere a ofertelor.
Au fost 19 firme, au rămas 14, dacă nu mă înşel şi sunt evaluate, având
în vedere că lucrarea este una destul de mare, este vorba de 15 milioane de lei şi
verificarea este una pe măsură.
În schimb, la Obstetrică - Ginecologie, a fost semnat contractul ieri, cu
firma câştigătoare.
Deci, acolo presupun că execuţia va fi, din acest moment, foarte uşoară,
este o firmă din Bucureşti.
Sincer, nu pot să vă spun numele, întrucât doamna directoare interimar a
semnat ieri contractul şi a şi plecat în concediu şapte zile, a aşteptat... nu putea să
plece până nu semna acest contract, care era important.
Deci, la Spitalul Judeţean, dacă mă întrebaţi, la fel de sincer vă răspund:
nu cred că cele 5 milioane alocate anul acesta vor fi consumate, în totalitate,
undeva, la 2 spre 3 cred că vor reuşi să consume, iar la Maternitate, sunt sigur că
vor reuşi să consume cele 2 milioane de lei alocate pentru anul acesta.
Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă supun la vot acest proiect cu execuţia
bugetară la 30.06.2016.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
(Domnul consilier județean Dumitru Cristian participă la lucrările
ședinței).
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Punctul nr. 2 este proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului
judeţean.
Aşa cum am menţionat la punctul precedent, mai multe proiecte au fost
finalizate, iar, în acest moment, necesită... proiectele tehnice au fost finalizate şi,
pentru a demara procedura de licitaţie, avem nevoie de suma pentru execuţie.
Aici, cred că este vorba de două proiecte.
Avem cererile de la Muzeul de Artă, dacă nu mă înşel, că este domnul
Sicoie şi Muzeul de Istorie, am văzut de la DGASPC, de la Spitalul Judeţean, care
solicită, în interiorul bugetelor dânşilor deja aprobate, la începutul anului,
modificări de sume.
În aceeaşi măsură, mai este suma de 8,930 milioane, sumă alocată din
fondul de rezervă al Guvernului, pentru calamităţi, între care se regăsesc şi situaţii
punctuale, pe drumurile judeţene, dar şi situaţii pe drumurile comunale, în
localităţile Telega, Bertea, Poiana Câmpina şi încă câteva, nu am lista aici în faţă şi
noi trebuie să distribuim aceşti bani către dânşii.
La Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii este o mică rectificare de 3 mii
de lei, dacă nu mă înşel, la Istorie şi Arheologie, la Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului şi la... - imediat, vă spun - şi modificări la conturi
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externe, în cadrul... dar sunt influenţe foarte mici, redistribuirea sumei de 3 mii de
lei la Arheologie, la Muzeul de Ştiinţele Naturii 100 mii şi redistribuirea sumei de
45 mii, între alineate, conform influenţelor prezentate în anexă.
Nu sunt foarte multe, următoarea rectificare pe care ne dorim să o facem
este una destul de importantă, unde vom lua toate sumele care nu vor reuşi să fie
puse în distribuţie în bugetul actual. Adică sunt proiecte pentru care am alocat
sume, cum ar fi apa de la Crasna şi pentru care, mai mult ca sigur, nu vom reuşi să
cheltuim acea sumă, să o ducem către alte investiţii care pot fi finalizate, inclusiv,
aşa cum o să doresc să vorbesc cu dumneavoastră şi cu primarii din judeţul
Prahova, în urma rectificării bugetului, la nivel naţional, să facem şi noi o
rectificare a noastră, să sprijinim, punctual, localităţile care au probleme şi am
observat că apa a început, datorită secetei, să fie o problemă.
Multe localităţi se plâng că mai au nevoie de un foraj sau două, chiar.
Aici este vorba de Gura Vadului, de Jugureni, de localităţi din zona de
Sud, în special, s-ar putea să ştiţi şi dumneavoastră cazuri şi să îi ajutăm, punctual,
pentru rezolvarea diverselor probleme, dar această rectificare, după cum aţi văzut
şi aţi analizat, este una internă, în cadrul bugetului deja aprobat la începutul anului.
Restul, la jumătatea lunii august, în funcţie de rectificarea naţională, vom
dori şi noi să facem.
Până atunci, v-aş ruga să studiaţi, foarte atent, problemele cu care se
confruntă diverse localităţi, unde dumneavoatră activaţi sau aveţi cunoştinţă de
cauză, să vedem cum putem să îi sprijinim şi pe dânşii şi, bineînțeles, în privinţa
Spitalului, aşa cum am declarat şi am stat de vorbă, împreună cu toţi colegii şi de la
ALDE şi de la PNL, să ne asumăm un proiect comun, pentru Spitalul judeţean şi să
avem această discuţie, bineînţeles, având în vedere şi ce avem în buget şi ce
prognozăm, împreună cu Direcţia economică şi ce ne dorim să facem şi să avem o
discuţie, toţi, pentru asumarea unui proiect comun şi să îl stabilim împreună: ce
înseamnă, cât înseamnă, durată de timp, buget ş.a.m.d.
Dacă aveţi, la acest punct, vreo obiecţie?
Dl. Eugen Ionică
Da, aş avea eu aici...
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Vă rog!
Dl. Eugen Ionică
... nu o obiecţie, ci vreau să fiu lămurit.
Avem lucrări noi...
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Da.
Dl. Eugen Ionică
... şi, la lucrările noi, nu este nimic trecut despre DJ 100M.
La DJ 100M, care face legătura între Măgurele şi Apostolache, în dreptul
localităţii Popeşti, acolo a fost făcută o lucrare cu apărare de... nu apărare de mal,
cu consolidare drum, încă de acum zece ani. A fugit cu totul.
Sunt gropile atât de mari şi diferenţa de nivel între...
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Dl. Bogdan-Andrei Toader
Nu am reţinut ce localitate: între Apostolache şi Măgurele?
Dl. Eugen Ionică
Nu.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Este Podenii Noi, acolo.
Dl. Eugen Ionică
Este Podenii Noi, dar este satul Popeşti. Satul Popeşti, din Podenii Noi.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Este Podenii Noi.
Ştiu, a venit domnul primar, ne-a făcut o solicitare...
Dl. Eugen Ionică
Deci, acolo este nenorocire.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Acolo este un...
Dl. Eugen Ionică
Și credeam că ar fi fost...
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Degeaba punem covor asfaltic.
Dl. Eugen Ionică
Nu se pune covor asfaltic.
Acolo este de făcut consolidare.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Orice consolidare, să ştiţi că are nevoie de un proiect de...
Lucrarea am văzut-o, am fost pe teren, am urmărit...
Doamna Paraschiv ştie. Este de foarte multă vreme...
Dl. Eugen Ionică
Da, mă aşteptam să fie... că nu este de ieri, de astăzi, este fugit terenul
acolo de vreun an de zile.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Da.
Dl. Eugen Ionică
În varianta de acum... şi mă aşteptam ca să intre pe lucrări, în regim de
urgenţă, pentru că este problematic.
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Acela, la o ploaie adevărată, o să fugă cu totul şi o să fie izolat
Apostolache pe drumul 100M, venind dinspre Măgurele.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Noi am fost acolo, nu este cazul, nu o să fugă terenul, cum consideraţi,
dar trebuie intervenit, aceasta este, dar, în regim de urgenţă...
Întrebarea care se pune: dacă de un an de zile există, de ce nu am
intervenit? Că nu mai există urgenţa.
Dl. Eugen Ionică
Nu, nu se pune problema aşa.
Nu intrăm într-o polemică privind urgenţa sau neurgenţa.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Nu, aşa pune problema Curtea de Conturi, vă spun eu.
Zice: „Dacă a fost urgenţă, intervii atunci când a apărut acea urgenţă.”
Aşa pune problema Curtea de Conturi.
Revenind, este o problemă, dar trebuie analizată în profunzimea ei,
pentru că, acolo, cred că ne va costa undeva la 3 milioane de lei.
Dl. Eugen Ionică
Puneţi mai mult.
O să coste în jur de 4 - 5 milioane de lei.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Deci, este o problemă care trebuie analizată - cu proiectare, cu licitaţie,
aceea nu se...
Dl. Eugen Ionică
Nu spune nimeni aşa ceva.
Ideea este că este de multă vreme, continuă să se rupă şi, probabil că va
aluneca. În sfârşit...
Şi mai este o problemă pe drumul judeţean care face legătura între
Gherghiţa şi Fulga: acolo sunt gropi de o mie de ani.
Niciodată nu aţi făcut nimic pe el.
V-aţi oprit în dreptul localităţii Drăgăneşti, aţi făcut, de la Gherghiţa
până la Drăgăneşti, aţi făcut acum, într-adevăr, în campanie şi câteva porţiuni din
Drăgăneşti, dar, între Meri şi Hătcărău, spre exemplu, sunt gropile de o jumătate de
metru.
Şi acolo, la fel, trenează de... eu sunt acolo, pe zona respectivă, de opt
ani.
Dintotdeauna, acolo nu aţi dat un leu de la Consiliul judeţean.
Şi mă gândeam că, unde sunt obiective noi, ar fi trebuit să apară.
Domnule, nu sunt drumurile mele sau ale dumneavoastră, sunt ale
noastre şi noi...
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Dl. Bogdan-Andrei Toader
Este foarte corect.
Dl. Eugen Ionică
... ne rupem maşinile, toţi, pe acolo.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Toţi şi, acesta este adevărul, drumul de la Drăgăneşti are o infrastructură
destul de slabă, acolo este un pic în pantă şi apa bălteşte tot timpul şi drumul se va
strica absolut tot timpul acolo şi terasamentul trebuie ridicat.
Noi am gândit, bine, noi, eu împreună cu doamna Paraschiv şi cu
aparatul de specialitate, ne-am gândit şi o să facem această propunere: în fiecare
an, de acum încolo, să luăm o zonă...
Dl. Eugen Ionică
Aveţi în Strategia pe care aţi aprobat-o încă din iunie, aveţi în Strategie
intervenţii pe drumurile de care am vorbit, pe care nu aţi respectat-o şi nu o
respectaţi.
Este o Strategie aprobată încă din iunie.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Îmi cer scuze!
În ce sens nu am respectat-o?
Dl. Eugen Ionică
Păi, este trecut în Strategie unde trebuie să faceţi intervenţii.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Şi nu am intervenit pe acest drum?
Dl. Eugen Ionică
Nu, nu aţi invervenit.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Păi, aţi spus dumneavoastră, mai devreme.
Dl. Eugen Ionică
Păi, da, dar aţi intervenit doar în anumite zone şi unde era foarte, foarte
uşor, aţi lăsat restul, deoparte.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Am intervenit peste tot, ca toată lumea să circule în mod corespunzător.
Nu puteam să alocăm toată suma de 110 miliarde de lei vechi, 11
milioane de lei noi şi să mergem să rezolvăm doar problema de la Drăgăneşti, că
este drumul de la Drăgăneşti, acela, să ştiţi, nu...
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Dl. Eugen Ionică
Nu, este drum judeţean.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Da.
Dl. Eugen Ionică
Este în administrarea Consiliului judeţean Prahova.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Este. Toate drumurile sunt. O mie şi ceva de kilometri.
Dl. Eugen Ionică
O mie şi vreo sută, da.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
1.100 şi ceva.
Dl. Eugen Ionică
În orice caz, este prins în Strategie şi mă gândeam că ar face bine cineva
să se uite şi să rezolve acea problemă, pentru că este...
Dl. Bogdan-Andrei Toader
În acea Strategie de dezvoltare sunt prinse toate drumurile. Bun.
Eu vă spun - nu m-aţi lăsat să termin -, dar noi, problema aceasta, o să vo prezentăm altădată, cu ce ne-am gândit noi că ar fi bine ca să luăm fiecare zonă,
zona de Sud, zona de Est, zona de Vest şi, în fiecare an, să rezolvăm, complet, dar
complet, adică, drumurile din acea zonă şi, în patru ani, la sfârşitul acestor patru
ani, împreună, să avem tot judeţul gata.
Dar să ne asumăm faptul că, anul acesta nu facem decât în zona aceea
covoare, celelalte zone beneficiind doar de reparaţii, de plombe şi să terminăm o
zonă.
Să zicem, că începem cu zona de Sud, că ar fi mai grav avariată şi apoi
trecem la zona...
Dar este o Strategie pe patru ani de zile.
În Strategia de dezvoltare sunt prinse foarte multe lucrări şi primarii au
prins acolo şi reţea de apă şi canalizare.
Strategia de dezvoltare prezintă toate problemele judeţului, dar nici nu
putem să ne apucăm doar de a repara drumuri şi restul proiectelor să le lăsăm. Bun.
O să analizăm acest drum şi, în măsura în care vom avea disponibilitate
de fonduri şi avem, Doamne ajută!, să ne propunem... - dar nu ştiu dacă mai reuşim
anul acesta - şi o procedură de achiziţii pentru covoare asfaltice.
Dacă se reuşeşte şi vorbim cu Direcţia de achiziţii publice, nu este o
problemă.
Dl. Eugen Ionică
O ultimă intervenţie: acolo nu este vorba de covor asfaltic, acolo este
vorba de o modernizare a drumului, pentru că, aşa cum bine aţi spus, infrastructura
drumului este făcută ţăndări.
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Acolo se cară grâne cu autocamioane de 25 tone.
Evident că este un bazin de păioase şi de ce mai sunt acolo, legume, se
cară foarte mult, iar drumul trebuie să reziste pentru aşa ceva.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Am înţeles.
Dl. Eugen Ionică
Mulţumesc.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Şi eu vă mulţumesc.
Dacă mai sunt alte probleme la acest punct?
Dacă nu, vi-l supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine
cineva? Unanimitate.
Vă mulţumesc.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Proiectul nr. 3 la ordinea de zi.
Vă specific, de la început, că este un proiect cu două treimi.
Este proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Prahova.
În ultima vreme, mai multe proiecte europene au fost finalizate şi au fost
aceste terenuri şi suprafeţe intabulate.
Am finalizat proiectul din cadrul Master Planului de deşeuri de la
Boldeşti şi aici sunt mai multe magazii, mai multe cabine de poartă, le-am intabulat
pe toate şi trebuie să intre în patrimoniul, în domeniul public şi un muzeu, dacă nu
mă înşel, „Lumina Verde” - Centrul expoziţional, avem şi pe Bulevardul
Independenţei, nr. 12, un imobil, avem, la Băicoi, strada Republicii, nr. 62, dacă nu
mă înşel, este „Raza de Soare”...
Doamna Livia, la Băicoi era „Raza de Soare”?
Dna Livia Barbălată
La Băicoi este „Rază de Soare”, a fost proiect european. S-au schimbat
sufrafețe și valoare.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
OK.
Deci, este un proiect prin care ne actualizăm patrimoniul...
Dna Livia Barbălată
S-au făcut întabulări și s-au actualizat documentele cu suprafețele reale.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
La Mizil? Imediat vă răspunde! Ce este la Mizil, doamnă?
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Dna Livia Barbălată
Este sediul primăriei.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Sediul primăriei, S + P + 2.
Dl. Eugen Ionică
Preluăm noi primăria, cu totul?
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Păi, nu, este a noastră.
Dl. Eugen Ionică
Este a noastră?
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Primăria este a noastră.
Dna Livia Barbălată
Este a noastră și este dată în administrare.
Dl. Eugen Ionică
Şi ei ce au acolo?
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Nu ştiu. Vă sfătuiesc să vă întrebaţi colegul, dacă vreţi să vă răspund
frumos.
Dl. Eugen Ionică
O să îl întreb, că acum este al nostru, a fost 27 ani al dumneavoastră.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Păi şi atunci de ce ne adresaţi nouă întrebarea?
Dna Fabioara Ionescu
Domnule preşedinte, îmi cer scuze!
Dacă se poate, să facem referire la proiectele care sunt prezentate astăzi,
nu facem declaraţii politice.
Avem, la sfârşitul şedinţei, alocat timp pentru aşa ceva, da? Mulţumesc.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Da, doamnă. Şi eu vă mulţumesc.
Dl. Eugen Ionică
Îmi daţi voie? Nu am făcut o declaraţie politică, am pus o întrebare
legată de un imobil care este în proprietatea noastră...
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Dna Fabioara Ionescu
Eu nu intru în dispută cu dumneavoastră, vă rog frumos!
Dl. Eugen Ionică
Mulţumesc.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Bun. Dacă nu mai sunt alte probleme...
V-am explicat de unde derivă importanţa acestui proiect şi de ce este el
cu două treimi.
Este vorba de o procedură normală.
Dacă sunt alte comentarii sau întrebări, avem pe doamna Livia
Barbălată, directoarea de la patrimoniu, care vă poate răspunde la aceste întrebări.
Dacă nu...
Vă rog!
Dna Rodica Paraschiv
Deci, la Mizil a fost o fostă Bancă agricolă. În momentul în care s-au
desființat Băncile agricole au fost preluate de către Consiliul judeţean.
La Mizil, Banca agricolă era doar în stadiul de structură de rezistenţă.
Noi am luat-o şi am finalizat-o.
Deşi este în patrimoniul judeţului, el s-a numit Centru administrativ
zonal Mizil, pentru că acolo urma să fie şi zona pentru taxe, impozite, ș.a.m.d. şi
pentru că Mizil, la momentul acela, avea sediul pe drumul naţional DN 1B şi
pentru că acea clădire nu asigura funcţionalitatea pentru primărie, s-a hotărât să se
mute primăria în Centrul administrativ zonal Mizil şi atunci a existat o hotărâre de
Consiliu judeţean, prin care li s-a dat în administrare dânşilor...
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Spaţiul.
Dna Rodica Paraschiv
... spaţiul.
Ulterior, la un anume moment, nu pot să vă spun exact, dar cred că...
Dl. Bogdan-Andrei Toader
S-a dorit preluarea de către primărie.
Dna Rodica Paraschiv
S-a dorit preluarea de către primărie, iar Consiliului judeţean, printre
care unii dintre dumenavoastră...
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Au refuzat.
Dna Rodica Paraschiv
...au refuzat să îi dea primăriei Mizil acel spaţiu.
De aceea acea clădire este încă în administrarea Consiliului judeţean.
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Dl. Bogdan-Andrei Toader
În patrimoniu şi în administrarea primăriei.
Dna Rodica Paraschiv
... şi de aceea apare această construcţie, pentru că identic cu ea este şi
fosta Bancă agricolă, care este în Ploieşti, pe Bulevardul Independenței...
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Republicii.
Dna Rodica Paraschiv
... şi a fost preluată la un moment dat de către...
Dl. Bogdan-Andrei Toader
De către APIA.
Dna Rodica Paraschiv
... de către APIA.
La fel este şi primăria de la Pucheni...
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Doamna Paraschiv, vă mulţumim frumos!
Dacă mai sunt alte neclarităţi sau întrebări?
Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine
cineva? Unanimitate.
Vă mulţumesc frumos!
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Numărul 4 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind modificarea
Anexei la Hotărârea Consiliului judeţean nr. 8 din 2013, privind darea în
administrare a unor grupuri electrogene către unele instituţii publice din judeţul
Prahova.
Se ia un grup electrogen de la „Rază de Soare”, se dă la Călineşti,
întrucât „Rază de Soare” a finalizat proiectul european şi are deja unul.
Dacă doamna David Simona doreşte să ne mulţumească, cu mare
plăcere!
Dna Simona David
Voiam să vă mulţumesc şi să mă abţin de la a vota.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Doamna David Simona nu participă la vot.
Este un proiect, în aceeaşi măsură, cu două treimi, pentru că este vorba
de patrimoniul judeţului Prahova.
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Dacă sunt alte întrebări sau comentarii?
Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine
cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Noi, atunci, în anul 2013, să ştiţi că am ajutat mai multe şcoli şi mai
multe centre, cu generatoare şi primării.
A fost un moment în care ne-am dat seama că trebuie să intervenim, în
acest sens.
Numărul 5 este proiect de hotărâre privind aprobarea datei limită de
finalizare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi dotarea cu
echipamente specifice nevoilor beneficiarilor de servicii din Centrul de Integrare
prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu Handicap - Tătărăi”.
Este vorba de Centrul Tătărăi, Centru care a beneficiat de o renovare
completă şi dotare, în acelaşi timp, prin fonduri europene.
Am avut termen de finalizare 30 iunie, anul acesta, bine, a fost 31.12, în
mod normal.
Ni s-a acordat un termen de graţie de a fi prelungit până în 30.06, a fost
finalizat în proporţie de 99% şi, pentru acest 1%, domnul director ne va explica. În
principiu, ni s-a permis încă o prelungire până pe...
Dl. Viorel Călin
Până pe 31.10. Toate lucrările s-au finalizat până în momentul expirării
contractului, trebuie să fie funcţional, aşa că, în perioada următoare, va trebui să
obţinem toate autorizaţiile de funcţionare.
La 31.10, cel mai târziu, noii beneficiari vor trebui să fie mutați.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Vor fi aduşi înapoi. Completaţi, nu?
Dl. Viorel Călin
S-a mărit capacitatea de la 48 de persoane, la 66 de persoane.
Pentru cererile care sunt acum depuse la Direcție şi solicită mutarea în
astfel de Centru, vor fi...
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Este vorba de o prelungire de trei luni de zile, în care să fie complet
funcţional.
După cum ştiţi, proiectele, deşi sunt finalizate la o anumită dată, ele
trebuie să fie funcţionale, atunci când...
Dl. Viorel Călin
Au Autorizație de la DSV, DSP, ISU și toate celelalte care înseamnă
autorizarea lui.
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Dl. Bogdan-Andrei Toader
Vă rog, domnul Hornoiu!
Dl. Gabriel Hornoiu
O rugăminte procedurală şi o întrebare. Deci, atunci când se invocă, cum
este cazul acesta, un document care asigură, de fapt, baza juridică a hotărârii pe
care noi o luăm aici, vă rugăm, puneţi-ne-l la mapă, pentru că, în cazul acesta, am o
întrebare, acum, pe fond: deci, noi suntem cu o lună întârziere faţă de termenul
maxim la care trebuia să facem aceasta.
Deci, în Instrucţiunile Autorităţii de Management, termenul era 24.06.
Noi suntem în 20.07.
Era termenul la care trebuiau încheiate şi contractele adiţionale, care, în
spate, aveau această hotărâre de Consiliu judeţean, pe care o discutăm azi, cu o
lună întârziere.
Eu nu ştiu cine nu este atent la treburile acestea, dar acum sunt nevoit să
întreb dacă aceasta va avea vreun impact sau nu, indiferent de stadiul fizic al
proiectului. Mulţumesc.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Vă rog, domnul...
Dl. Viorel Călin
Autoritatea de Management, deja şi-a dat avizul încă din luna iunie
pentru prelungirea acestui termen.
Dl. Gabriel Hornoiu
Nu m-aţi înţeles.
Deci, în Instrucţiunea pe baza căreia noi votăm, hotărârea pe care noi
trebuia să o luăm şi care trebuia să stea la baza încheierii contractului adiţional,
totul trebuia să aibă finalitate acum o lună.
Contractul adiţional avea termen maxim, în Instrucţiune, 24.06.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Contractul cu cine, vă referiţi aici? Contractul între lucrări?
Dl. Gabriel Hornoiu
Între OI, între noi, ca beneficiari ş.a.m.d.
Deci, eu nu discut de avize.
Această procedură trebuia încheiată printr-un adiţional, care trebuia
încheiat acum o lună de zile.
Aceasta, poate sau nu, să aibă influenţă asupra instituţiei pe care o
reprezentăm.
Dl. Viorel Călin
Actul adiţional a fost semnat între Centrul de la Tătărăi, care are
personalitate juridică...
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Dl. Gabriel Hornoiu
Dar nu are cum să fie semnat, domnul meu. Fără hotărârea noastră? Că
scrie în Instrucţiune.
Atunci este foarte grav.
Au semnat înainte să decidă prelungirea?
Vă menţineţi această afirmaţie că au semnat adiţionalul, fără hotărârea
noastră?
Dl. Viorel Călin
Păi, suntem în luna iulie.
Vă daţi seama că, dacă nu se semna acest contract, trebuia să facem...
Dl. Gabriel Hornoiu
Foarte interesant! Să se consemneze.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Da. Aş vrea să îi răspund eu domnului Hornoiu.
Da, spuneţi, domnul, vă rog!
Dl. Rareş-Dan Enescu
Mulţumesc, domnul preşedinte.
Imediat, o să încerc un răspuns, de fapt, nu o să încerc să îi dau un
răspuns evaziv domnului consilier şi am să îi reamintesc că, neprezentarea grupului
PNL la şedinţa de constituire a Consiliului judeţean, a dus la... şi chestia aceasta a
dus la întârzierea hotărârii pe care astăzi o promovăm. Mulţumesc.
Dl. Gabriel Hornoiu
Termenul, l-aţi auzit cât a fost.
Dl. Rareş-Dan Enescu
Constat că începeţi să faceţi „gargară” şi atât, nimic mai mult!
Dl. Gabriel Hornoiu
Nu, mi se pare o situaţie foarte interesantă, dacă semnează un contract adiţional, fără hotărârea Consiliului judeţean.
Nu se pune Instrucţiunea, că acolo s-ar fi văzut lucrurile acestea.
Dumneavoastră vorbiţi cu „gargară”, eu vă vorbesc tehnic şi pe lege, da?
Dl. Bogdan-Andrei Toader
V-aş ruga, în primul rând, să vă dau cuvântul, să vorbiţi!
Dacă îmi permiteţi, totuşi, eu conduc şedinţa, da?
Nu vorbeam cu dumneavoastră, vorbeam cu colegul dumneavoastră.
Dacă doriţi, cu mare plăcere, ridicaţi mâna! Toată lumea are dreptul să ia
cuvântul.
Dl. Gabriel Hornoiu
Haideţi, să menţinem discuţia, domnul preşedinte...
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Dl. Bogdan-Andrei Toader
Bun.
Dl. Gabriel Hornoiu
... pe tehnic, nu...
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Am înţeles, v-am înţeles punctul de vedere.
Dl. Gabriel Hornoiu
... cu diverse exprimări. Mulţumesc.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
În aceeaşi măsură, trebuie să îmi înţelegeţi şi mie punctul de vedere, că
aceste proiecte trebuie finalizate.
Dacă dumneavoastră nu doriţi să fie finalizate, să dăm banii înapoi, este
alegerea dumneavoastră şi votaţi în consecinţă.
Eu îmi doresc să fie finalizate şi doresc să acord această prelungire de
trei luni de zile.
Dl. Gabriel Hornoiu
Toată lumea doreşte finalizarea unor proiecte.
Eu vă întreb dacă s-a respectat Instrucţiunea, legea şi dacă aceasta va
avea sau nu o repercusiune.
Dl. Viorel Călin
În această Instrucțiune este prevăzut termenul limită de 30 septembrie ca
să trimitem această hotărâre a Consiliului județean.
Dl. Gabriel Hornoiu
Am eu Instrucţiunea şi citesc, atunci.
Poate citim lucruri diferite.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Aveţi Instrucţiunea?
Dl. Gabriel Hornoiu
Da. Nu este în mapă. Mi-am scos-o eu.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Este în mapă. Îmi cer scuze, dar cred că este.
Dl. Gabriel Hornoiu
Bun.
„După primirea Instrucţiuni, OI-urile împreună cu beneficiarii, vor
pregăti actele adiţionale, astfel încât acestea să fie transmise AMPOR, semnate de
beneficiari şi de OI-uri, până cel târziu, la 24.06.2016”.
18

„Vor fi însoţite de următoarele documente: punctul C - Hotărârea
Consiliului judeţean”.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Da, era la mapă şi...
Dl. Gabriel Hornoiu
La pagina 2.
Dl. Eugen Ionică
Dacă îmi permiteți, domnul președinte. Aceasta, ca și rugăminte: noi nu
avem documentele, ne vin foarte târziu, nici nu avem timp să le citim.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Acest lucru vi l-am explicat la şedinţa extraordinară, pentru că, neavând
comisii, nu puteam să facem şedinţă ordinară, pentru că, comisiile trebuie să îşi dea
avizul pentru ordinea de zi şi pentru proiectele care intră.
Deci, a fost o şedinţă şi mai ales că, colegii dumneavoastră m-au rugat să
facem o şedinţă cât mai rapidă, ca să nu intrăm în perioada de august, peste
concediile tuturor, să nu reuşim să ne întâlnim într-un statut, într-o şedinţă fără
cvorum.
Deci, a fost o şedinţă pe grabă, lucru pe care - v-am spus -, o să
încercăm, cu cinci zile înainte, să aveţi la dispoziţie, pentru a analiza toate
documentele.
Dacă nu mai sunt alte comentarii...
Domnul avocat, vă rog!
Dl. Nicușor Răducanu
Am şi eu o întrebare pentru domnul director, referitoare la cei 2% care
nu s-au realizat şi care s-au constatat de Comisia de recepţie.
În contractul de execuţie al lucrării, se prevede, la punctul 11, punctul 1,
că se vor impune penalităţi societăţii care execută lucrarea.
Dl. Viorel Călin
... toate aceste cheltuieli care au fost suportate până în data de 1 ianuarie,
vor fi recuperaţi banii de la constructor.
Consiliul judeţean nu va plăti nici măcar un leu.
Dl. Nicușor Răducanu
Toate punctele care sunt prevăzute de Comisia de recepţie, sunt puncte
care aparţin constructorului, în marea majoritate. OK. Bine. Mulţumesc.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Bun. Dacă mai sunt alte nelămuriri şi întrebări?
Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine
cineva?
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Dna Ludmila Sfîrloagă
Nu poți să votezi de două ori, nu vă supăraţi!
Unii dintre dumneavoastră aţi votat de două ori şi „pentru” şi la
„abţinere”.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Bun. Cine este pentru? Revenim, este foarte uşor.
Nu ştiu, eu zic să vă hotărâţi. Aşa nu merge.
Dl. Mihail Pavel
26.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Bun.
Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Vă rog să număraţi.
Dl. Mihail Pavel
Sunt 8.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Bun.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 26 voturi „pentru”
(Toader Bogdan-Andrei, Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Enescu Rareș-Dan,
Neaga Gheorghe, Moagher Laura Mihaela, Ionescu Fabioara, Bănică Alexandru,
Ionică Ion, Meșca Darius-Dumitru, Ilie Mihai-Viorel, Nică Justinian Feodor,
Andrei Nicolae, Pîrvu Ionel, Sepși Daniel, Pințoiu Toma, Toma Horia-Victor, Soiu
Mihail-Iulian, Viter David-Andrei, Ardeleanu Vasile, Ciolac Dan, David Simona,
Răducanu Nicușor, Popovici Elisabeta, Popescu Cristian și Tudora Dorin) și 8
„abțineri” (Hornoiu Gabriel, Dumitru Cristian, Ionică Adrian, Ionică Eugen,
Necula Gheorghe, Nistor Marian-Tudor, Papuc Rodica-Mariana și Tudoran LorinGabriel).
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Domnilor, în această situaţie, cu permisiunea dumneavoastră, o să vă
adresez câteva cuvinte, ca să înţelegeţi un lucru: dacă dumneavoastră, ca şi la
primăria Ploieşti, nu vreţi să înţelegeţi că aceste lucrări trebuie finalizate, ca să nu
dăm banii înapoi - nu este o problemă, este alegerea şi votul dumneavoastră şi vi-l
respect, în aceeaşi măsură -, iar dumneavoastră tot vreţi, ca şi la primăria Ploieşti,
să se ajungă în situaţia să se dea banii înapoi, înseamnă că, chiar nu ţineţi la
cetăţenii acestui judeţ sau la banii cetăţenilor acestui judeţ, că nu comitem nicio
ilegalitate aici, ci decât prelungim un termen pentru a finaliza lucrările.
Înseamnă că dumneavoastră vă doriţi să nu finalizăm lucrările.
Dl. Gabriel Hornoiu
Domnul preşedinte, încercaţi să nu acoperiţi cu un discurs politic, o
situaţie.
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Nu a spus nimeni dintre noi că ne opunem finalizării unei lucrări.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Atunci, de ce votați împotrivă?
Dl. Gabriel Hornoiu
Dar, încă o dată vă spun: rugămintea este ca aceste aspecte - până la
urmă, formale -, de a prelungi un termen, să se întâmple pe lege şi nu altfel, da?
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Bun. Am înţeles.
Dl. Eugen Ionică
Colegul meu a punctat foarte bine un lucru, eu o să îl completez: este
vorba de a ni se explica, clar, care sunt implicaţiile, din punct de vedere juridic,
pentru fiecare care votează.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Aveţi dreptate.
Nu finalizăm proiectul, dăm banii înapoi şi ni se pot imputa acei bani,
finalizăm proiectul şi reuşim să cheltuim banii europeni.
Sunt două variante.
Dl. Eugen Ionică
Da. Era simplu, domnule preşedinte, să ni se spună: „Uite, votaţi, nu se
întâmplă absolut nimic, din punct de vedere juridic suntem OK”. Avem
Departament juridic, aici, în Consiliul judeţean...
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Domnul secretar, avem...
Dl. Vasile Pătrașcu
A trecut votul.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Oricum a trecut votul.
Dl. Gabriel Hornoiu
Vedeţi, domnul preşedinte, noi am întrebat dacă este vreo repercusiune.
Nu am primit răspunsul. De ce vă...
Dl. Eugen Ionică
Pentru aceasta am şi insistat.
Dl. Gabriel Hornoiu
Nu este vorba de politică.
Este vorba că, cheltuirea banilor europeni, trebuie făcută pe lege.
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Dl. Bogdan-Andrei Toader
Pe lege. Aveţi dreptate.
Întrucât acest proiect s-a votat pe ordinea de zi, v-aş ruga să trecem la
următorul.
La punctul nr. 6 este proiect de hotărâre privind pregătirea şi promovarea
proiectului „Reparaţie capitală acoperiş, faţadă şi tâmplărie exterioară, la clădirea
Muzeul de Artă Ploieşti”.
Este vorba de Muzeul de Artă de pe Bulevardul Independenţei.
După cum bine ştiţi, ne dorim să accesăm fonduri europene şi să
începem pregătirea şi promovarea proiectului.
Dacă aveţi ceva împotrivă? Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine
cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Numărul 7 pe ordinea de zi, este proiect de hotărâre privind modificarea
organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Protecţie a
Plantelor şi Întreţinerea Drumurilor Judeţene Prahova.
Îl aveţi pe domnul director în sală, aici, prezent.
Domnul Dragomir, dacă aveţi să ne spuneţi despre ce este vorba?
Dl. Remus-Ioan Dragomir
Avem două posturi vacante, le transformăm, subinginerul în inspector cu
studii superioare, pentru contabilitate, al doilea, din studii medii în studii
superioare.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Ştiu că scrie aici, dar voiam să îi atrag atenţia, la un moment dat, să nu
picaţi în plasă, să depăşiţi TESA, numărul de muncitori.
V-aş ruga frumos!
Că aceasta... să știți că, prea mulţi cu mapa şi prea puţini cu sapa, nu ne
ducem în direcţia bună!
Avem destui gânditori aici, după cum aţi observat!
Dl. Remus-Ioan Dragomir
Tot din TESA au fost transformate, nu sunt transformate din execuție.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Am înţeles.
Dacă nu sunt alte probleme sau întrebări, pentru domnul director...
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Vă mulţumesc.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.
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Dl. Bogdan-Andrei Toader
Numărul 8 este proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii
la Spitalul Obstetrică - Ginecologie Ploieşti. Întrucât doamna directoare nu este...
A, doamna Nușa, vă rog!
Dna Elena Ion
Este vorba numai de modificarea statului de funcții, de numiri în funcții,
fiecare funcție de conducere primește un grad de salarizare II. Deci este o
completare a funcțiilor așa cum au fost aprobate și în ședința anterioară.
Odată cu aplicarea în luna august 2016 a Ordonanței de Urgență nr. 20,
care reglementează un pic situația salariilor din instituțiile publice, este necesară
prevederea aceasta și în statul de funcții, funcția de conducere are și gradul II, ca să
se știe ce salariu se aplică. Este de completare. Nu se umblă la posturi, nu se umblă
la funcții, nu se umblă la număr și la calitatea lor.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Vă mulţumesc.
Nu aveţi întrebări?
Nu vreţi să ne întrebăm cum Guvernul tehnocrat încearcă să aducă
salariile la acelaşi nivel şi, în acelaşi timp, la Finanţe, un om fără nicio
responsabilitate, ia 4 mii de lei, cât preşedintele Consiliului?
Nu vă doriţi. Bine.
Revenim atunci. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Numărul 9 este proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de
restructurare - uitaţi, aceasta vă place, cu restructuarea -, a Centrului de Recuperare
şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoanele Adulte cu Handicap, Călineşti,
unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea DGASPC Prahova.
Aici menţionăm că doamna Simona David nu participă la vot.
În urma unor verificări, s-a ajuns la concluzia că este necesară
restructurarea şi relocarea unor persoane beneficiare din Centru, în alte instituţii,
întrucât Centrul nu făcea faţă la un asemenea număr mare de beneficiari.
Este varianta simplă a poveştii.
Dacă doriţi mai multe informaţii, o avem pe doamna directoare şi vă
poate explica dânsa.
Dânsa nu participă la vot. Am menţionat acest lucru.
Dacă nu sunt alte întrebări... Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine
cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Numărul 10 este proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă a unor
spaţii către ANAF - Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, în imobilul
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proprietate publică a judeţului Prahova, situat în această clădire frumoasă, de pe
Bulevardul Republicii.
Dacă doriţi, vă pot da mai multe explicaţii aici.
Este vorba de două birouri: sediul regional pentru IMM-uri, dacă nu mă
înşel, ANAP-ul... A, îmi cer scuze!
ANAP-ul primeşte, dacă îi ştiţi pe domnii de la ANAP, sunt nişte domni
foarte...
(Domnul consilier județean Sepși Daniel s-a retras de la lucrările
ședinței).
Dl. Eugen Ionică
De ce nu le cerem bani?
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Pentru că stat la stat nu se despăgubeşte.
Este o lege veche, ştiţi?
Dacă demolează statul român o primărie, ghiciţi ce? Nu îi dă niciun ban.
Am păţit-o cu autostrada. Când autostrada a venit, s-a demolat primăria
Bărcăneşti şi a spus: „Stat la stat nu se despăgubeşte!”
În aceeaşi măsură, noi, fiind de stat, nu putem să cerem tot statului, este
ca şi cum am lua bani dintr-un buzunar şi i-am băga în celălalt.
Şi primăria Ploieşti - dacă doriţi să avem o discuţie şi pe etajul trei,
putem să rezolvăm şi cu chiria, sau...
Singurii care stau legal aici, sunt cei de la Prefectură, care, prin
Hotărârea de Guvern de atunci, au primit acel spaţiu.
Restul, toţi, stau aşa, sunt aşa...
Dl. Mihail Pavel
Stau tot legal, dar în folosință gratuită.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Aţi înţeles.
Percepem către Societăţile Comerciale care stau la noi...
Bineînţeles, trebuie să plătească chirie.
Uitaţi, şi cabinetele parlamentare, că avem vreo două - trei cabinete
parlamentare, ei plătesc chirie, una modică, ce este drept.
O să ajungem şi la tarife.
Cine este pentru să dăm domnilor de la ANAP? Împotrivă? Dacă se
abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Numărul 11 este proiect de hotărâre privind actualizarea Programului
judeţean de transport de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze.
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Nu sunt speciale regulate? Că aşa ştiam: regulate speciale. A, următorul.
Îmi cer scuze.
Aici este vorba şi, ar trebui să vă aduc la cunoştinţă acest... această
situaţie: este vorba de situaţia de la Măneşti.
Dacă nu o cunoaşteţi, dar eu cred că o ştiţi foarte bine.
Odată cu accidentul acela - uitaţi, domnul Necula ştie -, odată cu
accidentul acela, s-a descoperit că traseul era efectuat într-un mod
necorespunzuător, pe o altă rută şi acum înfiinţăm acea rută, pentru că oamenii au
fost nemulţumiţi.
Obişnuiţi, atâta vreme, cu o rută care îi favoriza pe cetăţeni, nu pe
altcineva şi ajungeau în locaţiile dorite, au venit apoi cu solicitări, prin cadrul
primăriei, prin diverse ONG-uri, să se înfiinţeze acel traseu, ca dânşii să poată să
ajungă la muncă în Parcul Industrial.
Acesta ar fi unul şi sper că este şi Bucov?
Dl. Alexandru Andron
Traseul 57 pe rețeaua Pleașa-Bucov s-a anulat, iar traseul 130 PloieștiRefractare, s-a prelungit până în Pleașa.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Bun.
La Bucov este altă situaţie.
O firmă, a renunţat la traseu, lucru care nu se întâmplă foarte des, dar
trebuie să înţelegeţi că noi ştim de ce s-a renunţat.
S-a renunţat la Refractare - Pleaşa, pentru că nu era convenabil, datorită
transportatorilor ilegali.
Nici aceasta nu este o problemă.
Problema este că primarul de la Bucov spune: „Dar mie cine îmi ia
cetăţenii din Refractare - Pleaşa?”
Şi, întrucât am ţinut procedura de licitaţie de două ori şi nu s-a prezentat
nicio firmă, nefiind un traseu foarte convenabil, din punct de vedere financiar,
pentru că... - nu trebuie să vă explic eu de ce Refractare - Pleaşa nu este un traseu
foarte bun. S-a ajuns la concluzia că, cea mai bună variantă este prelungirea unui
alt traseu ca, totuşi, să fie efectuată şi această bucăţică, că este Ploieşti - Refractare
nu este foarte... de către cel care face în zona - limitrofă.
Dacă se prezenta cineva la procedură, nu ne mai aflam în situaţia
aceasta.
Deci, înfiinţăm un traseu nou şi prelungim un traseu vechi, ca şi cetăţenii
din Refractare - Pleaşa să ajungă şi ei, în condiţii normale, în Ploieşti.
A trebuit să vă dau aceste explicaţii pentru că, de obicei, noi nu
înfiinţăm, foarte des, trasee noi – aceasta, presupun că ştiţi -.
Programul se face o dată la patru ani şi acestea sunt cazuri deosebite.
Vă rog, doamnă! Sunteţi de specialitate. Vă rog!
Dna Rodica-Mariana Papuc
Dacă îmi permiteţi, mă abțin la cele două proiecte, cu toate că nu am
niciun fel de...
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Dl. Bogdan-Andrei Toader
Ştiu că nu aveţi dar, aceasta, cum doriţi dumneavoastră.
Vreţi să nu participaţi la vot? Că, de fapt, este mai bine. Bun.
Doamna Papuc nu participă la vot.
Dna Rodica-Mariana Papuc
La cele...
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Domnul Sepşi a plecat din şedinţă, deci...
Dacă sunt probleme la...? Vă rog!
Dl. Dan Ciolac
Domnul preşedinte, pentru cei care au fost consilieri judeţeni şi în
mandatul trecut, ştiţi discursul meu, pe acest subiect.
Pentru că suntem la început, nu voi comenta foarte mult.
Observ că s-au făcut câteva lucruri, sper să facem mult mai multe lucruri
pentru transportul public de persoane. Mulţumesc.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Şi noi vă mulţumim.
Dacă sunt probleme la acest punct?
Dacă nu sunt, vi-l supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se
abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Unanimitate din cei care participă la vot, menţionez.
Da, doamna Popovici! Vă rog!
Dna Elisabeta Popovici
Domnule preşedinte, îmi permiteţi să vă adresez, de fapt, nu
dumneavoastră, rugămintea, legat de atribuirea licenţelor de trasee, eu o să votez,
am votat întotdeauna, dar apelez la omenia domnilor administratori de trasee de
transport.
Am şi eu rugămintea, pentru copiii care sunt cu dizabilităţi - nu sunt
foarte mulţi - şi fac naveta din jurul localităţilor...
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Limitrofe.
Dna Elisabeta Popovici
... limitrofe, să spun aşa şi aş vrea să... – nu părinţii, că părinţii îi însoţesc
şi plătesc -, dar, în Ploieşti, copiii sunt scutiţi de plata biletului.
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Aş vrea, dacă se poate, domnii care deţin firmele de transport, să aibă o
listă, probabil o să facem noi rost de ea, de la Şcolile speciale din Ploieşti, sunt
două şcoli, şi aceşti copii să beneficieze de gratuitate şi pe traseele respective
judeţene.
Eu apelez la omenia dumnealor, nu este obligatoriu. Vă mulţumesc.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Doamnă, în business şi în politică, din păcate, cu omenia...
Vă mulţumim frumos pentru sugestie.
Sper ca dânşii, care au aceste posibilităţi, să ţină cont.
La numărul 12 este proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de
traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate
speciale.
Este vorba de convenţii între doi privaţi.
Aici, aţi putut citi cine sunt firmele: „GESACO TRANS”,
„GEOCTAVAS CRISMAS” - dar fără CH...
Întrucât aţi văzut, de la Podenii Vechi către „SC PHOENIX”, punct de
lucru la Băicoi... sunt diferite curse speciale.
Vă spun sincer, Serviciul transport le întocmeşte, nici măcar nu ştiu care
sunt, dar sunt destul de multe.
Ştiu că va trebui să semnez aceste licenţe.
Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, cine este pentru? Împotrivă? Dacă
se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Proiectul nr. 13.
Aşa cum vi l-am citit, pentru că a fost la suplimentarea ordinii de zi,
proiect de hotărâre privind pregătirea şi promovarea proiectului „Restaurarea,
consolidarea, reamenajarea şi dotarea Casei compozitorului Paul Constantinescu”.
Este Casa de pe linia de tramvai, cred că o ştiţi.
Este unul din muzeele noastre şi ne dorim, la fel, să accesăm fonduri
europene, pentru renovare, chiar dacă - să ştiţi că am făcut o analiză, aşa,
estimativă -, suma pe care ar fi trebuit să o alocăm noi, ar fi fost în jur de 1,5
milioane de lei, 15 miliarde vechi, pentru renovarea întregii clădiri, dar am spus că,
dacă tot s-au deschis axele şi putem să depunem, chiar este păcat, beneficiem...
Dl. Gabriel Hornoiu
Mai fusese reabilitat acum vreo 12-15 ani.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Bine, au fost nişte investiţii minore.
S-au făcut nişte consolidări atunci, dar, totuşi, acum, dacă tot beneficiem
de această axă, să o renovăm complet şi poate avem şi dotări aferente, cum am avut
la „Muzeul Ceasului”, care a ieşit destul de bine pentru cei care au fost şi vă invit
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să vizitaţi „Muzeul Ceasului”, chiar este un proiect reuşit, arată foarte bine, are
dotări moderne, holograme, foarte frumos.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Mulţumesc frumos!
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Numărul 14 - „Centrul de afaceri multifuncţional Lumina Verde”.
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii şi a tarifelor pentru
spaţiile din acest Centru.
Pentru domnii consilieri care nu au făcut parte din acest Consiliu, în
mandatul precedent, trebuie să intervin - şi foarte scurt -, cu câteva explicaţii.
Acest proiect s-a făcut cu ajutorul fondurilor europene, iar cofinanţarea a
fost de 50%, pentru că este aducător de venituri.
În proiectul iniţial, s-a stabilit şi cuantum-ul concesiunii, pentru
administrare.
Noi nu am putut interveni asupra acestui tarif şi am scos la procedură de
două, sau de trei ori, nu mai ştiu exact.
Domnul Marius, sunteţi aici?
Dna Silvia Constantinescu
De 2 ori, plus negociere.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
De două ori, plus negociere.
Din păcate, nu am reuşit să găsim un privat dornic să concesionăm
această administrare, pentru că tariful perceput, în cadrul proiectului - lucru pe care
noi nu am putut să îl modificăm -, era un tarif...
Cât era, pe lună, doamna...?
Dna Silvia Constantinescu
Era vorba de o redevență extrem de ridicată.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Dar nu ştiţi? Undeva la...40 mii de lei, dacă nu mă înşel eu, pe lună, 4
miliarde pe an.
Deci, doar ca să administreze, fără utilităţi, fără absolut nimic şi nu s-a
prezentat nimeni la procedură.
În cadrul acestui Pavilion Expoziţional sunt şi nişte spaţii de birouri.
În acest moment, administrarea a rămas în grija noastră.
Deci, noi plătim utilităţi, noi facem o mentenanţă, cât de cât, să nu se
deterioreze lucrurile acolo şi toate acestea sunt costuri.
Ce vă solicităm noi este aprobarea închirierii spaţiilor de birouri.
Tariful este stabilit în cadrul proiectului, noi nu intervenim să stabilim
acum tariful, să nu vă gândiţi că facem aşa ceva, dar, măcar pentru acoperirea
cheltuielilor, să ne daţi voie să închiriem – şi aici sunt două firme de consultanţă,
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pe proiecte europene, dornice să închirieze spaţii de birouri, acolo- şi, din această
chirie, să ne achităm utilităţile pentru această perioadă.
În acelaşi timp - pentru că nu o să reuşim să concesionăm, cu această
redevenţă majoră -, am analizat foarte mult situaţia şi am văzut cum a fost calculată
această redevenţă.
Ei, domnii, cei care au redactat acel proiect, au luat în considerare
amortizarea investiţiei în 25 de ani şi, din acest motiv şi suma percepută.
Dorim să modificăm... - până la câţi ani?
Dna Silvia Constantinescu
Maximul admis 50 ani.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Cât este maximul, ca să diminuăm această valoare şi sperăm să vină o
firmă care să îşi dorească să administreze, pentru că este păcat, sunt nişte spaţii
expoziţionale, spaţii de birouri, spaţii de conferinţe, se pot face multe lucruri acolo,
pentru cei care au vizitat şi nici noi nu avem posibilitatea, sincer, în acest moment,
să administrăm o astfel de clădire.
Vă pot da, prin comparaţie, primăria Ploieşti, cu Hipodromul. Ar trebui
să înfiinţăm o direcţie, să facem organigramă, să alocăm posturi, să angajăm şi,
dacă proiectul a zis... şi nu ne dă voie proiectul, dacă nu mă înşel, nici nouă,
niciunei unităţi subordonate, adică nici „Parcului Ploieşti”, nici Societăţii
„Termoelectrica”, nici... nimeni nu poate să administreze, deci, noi trebuie să
facem procedura, până la capăt, din păcate.
Dna Silvia Constantinescu
Așa s-a stabilit prin concesiune, așa s-a aprobat.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Aşa s-a stabilit, prin concesiune şi aşa s-a aprobat.
Deci, o să mai venim cu un alt proiect, în viitorul apropiat, pentru
modificarea acestei redevenţe, având o altă bază de calcul - amortizarea în 50 de
ani, nu în 25 de ani -.
Vă rog!
Dl. Gheorghe Necula
Să fie la jumătate. Tot mult este.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Dacă, la acest punct, în privinţa chiriei, sunt comentarii, sau închirierii?
Dacă nu mă înşel eu, cred că 3 euro/mp, dacă ţin eu bine minte.
Sala de conferinţe, 120 lei/oră.
Dna Fabioara Ionescu
Pentru Complexul expozițional.
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Dl. Bogdan-Andrei Toader
Pentru Complexul expozițional.
A, uitați, spaţii birouri parter, 10 lei/mp/lună.
Da, 3 euro, făcusem, dar este mai puţin. A crescut şi euro.
De menţionat că, de la punctul 4, la punctul 9, am înţeles că se
organizează licitaţii, că aşa prevede legea.
Dl. Gabriel Hornoiu
Deci, înţeleg din Expunerea de motive, că s-a cerut un punct de vedere la
Minister şi la Direcţia juridică şi că răspunsul este afirmativ, că el poate fi
administrat prin personal propriu. Nu, că nu coincide cu afirmaţia de adineauri, că
nu ne permitea proiectul.
Deci, cumva, este un punct de vedere...
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Ne permite pe o perioadă limitată, până reușim să facem...
Dl. Gabriel Hornoiu
...limitată, pentru că am văzut, cumva, o condiţionare acolo cu
menţinerea indicatorilor conveniţi în proiect şi, aici, iar mă gândesc cât timp nu
vom lua redevenţa şi dacă o vom micşora sau vom mări perioada, dacă suntem în
proiect sau nu.
Dna Sivia Constantinescu
Redevenţa nu a fost indicator în proiect, redevența este pusă doar în
funcție de perioada de amortizare, nu este indicator.
În schimb, avem ceilalţi indicatori: număr de firme care vor să închirieze
spații, număr de incubatoare de afaceri, număr de evenimente. Aceștia sunt
indicatori.
Dl. Gabriel Hornoiu
Şi tarifele sunt indicatorii? Nu, sunt cam mici.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Din acest motiv ne şi dorim să scoatem la închiriere, ca să îndeplinim
parte din acei indicatori.
Tarifele, aşa au fost stabilite prin proiect, având în vedere că proiectul
este iniţiat în 2009, nu, mai devreme, în 2000...
Când a fost proiectul conceput?
Dna Sivia Constantinescu
Începând cu 2008 - 2009.
Dna Fabioara Ionescu
Sunt tarife de pornire.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Da. Sunt tarife de pornire, urmând să fie licitate aceste tarife, da? Se
licitează.
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Bun. Dacă mai sunt alte comentarii, întrebări?
Vă rog, domnul director!
Dl. Darius-Dumitru Meșca
Domnule preşedinte, am o întrebare: servicii de pază, 10 lei/lună. Ce
înseamnă aceasta?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Imediat! Cât plăteşte?
Aceasta este o cotă - parte, în sensul ca şi la Internet şi la Salubritate,
dacă toate spaţiile ar fi închiriate şi toată lumea ar plăti cei 10 lei...
Dl. Darius-Dumitru Meșca
Dar nu scrie așa.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Aici, aveţi dreptate, că nu scrie!
Dar, atunci, cu Internetul, nelimitat 40, aşa m-am gândit.
Pentru că va fi un singur router care va avea mai multe staţii wireless.
Dl. Darius-Dumitru Meșca
Dar paza... este ciudat.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Bine, momentan, dacă vreţi să ştiţi cum este păzit, avem Direcţia de
Pază, pentru că este în administrarea noastră şi îl păzim noi, pentru că este în
interesul nostru să nu se degradeze. Aceasta vă pot spune.
Cum, presupun că face şi Primăria Ploieşti, sau alte instituţii cu Parcurile
şi cu Hipodromurile şi cu...
Sunt un pic supărat pe primăria Ploieşti, că nu reuşeşte să administreze
acel parc.
Îmi pare foarte rău pentru acel parc de la Vest, recunosc!
S-a şi uscat, dar presupun că, în scurt timp, vor reuşi să îl...
Bun.
Spuneţi, domnul!
Dl. Darius-Dumitru Meșca
Domnule preşedinte, cred, personal, că este o greşeală aceea cu paza.
Rugămintea este oricum, să aprobăm, să votăm, mă rog...
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Şi să scoatem aceea cu paza.
Dl. Darius-Dumitru Meșca
Nu, să o aprofundaţi dumneavoastră, la nivelul de experţi şi să o
completăm, să nu blocăm proiectul pentru...
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Dl. Bogdan-Andrei Toader
Să o corectăm.
Dl. Darius-Dumitru Meșca
Da, dacă este cazul.
Dl. Eugen Ionică
Păi da, dar juridic, ar trebui să fie scoasă de acolo acea prevedere, acum.
Adică trebuie să fie menţionată în procesul - verbal de şedinţă.
Votăm, cu amendamentul că scoatem punctul „f”.
Dl. Darius-Dumitru Meșca
Să lăsăm juriștii să facă.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Având în vedere că serviciile de pază, în acest moment, sunt efectuate de
către Direcţia noastră de Pază, putem să scoatem punctul „f”, pentru a nu exista
vreo interpretare, sau vreo neînţelegere şi venim cu completare, dacă se necesită, la
momentul oportun, bineînţeles. Bun.
Vă mulţumesc foarte mult pentru completările dumneavoastră.
Dacă mai sunt alte probleme? Dacă nu sunt, vă supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Domnul Hornoiu.
Vă mulţumesc. O abţinere.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi „pentru” și o
abținere (Hornoiu Gabriel).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Numărul 15 şi ultimul, până la Diverse, mai sunt şi Diverse.
Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale Hotărârii nr.
47/2016, privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi
alocarea unor sume din bugetul judeţean pe anul 2016, în vederea realizării unor
obiective de interes public.
Aşa cum v-am spus, avem mai multe...
Avem articolul 1 în care avem a, b, c, d şi e.
Avem, în cadrul primăriei Boldeşti - Scăeni - „Amenajare trecere de
pietoni, staţii de călători şi benzi de stocaj pe DN 1A”.
Aţi văzut lucrarea, presupun că aţi trecut toţi pe DN 1A, unde a făcut
primăria, cu ajutorul şi sprijinul nostru...
A fost titlul greşit. Titlul din proiect nu corespundea cu titlul de la noi
din hotărâre şi, din acest motiv, se necesită această schimbare de denumire, erată,
putem să îi spunem aşa.
La Măgureni, schimbarea denumirii obiectivului „Modernizare reţea de
alimentare cu apă în localitatea Măgureni, strada Călineşti, comuna Măgureni”, în
„Reabilitare şi extindere reţea de alimentare cu apă în localitatea Măgureni”.
Numărul „c” este la Brebu. Aţi văzut schimbarea denumirii.
La „d” este vorba de Buşteni.
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A preferat, în loc să reabiliteze Şcoala gimnazială, pentru care a primit
bani de la Ordonanţa nr. 28 şi nu s-au mai necesitat fonduri pentru acea lucrare, să
schimbe finanţarea pentru obiectivul „Reabilitare şi modernizare, strada Crinei”.
Iar la „e”, redistribuirea sumei de 88 mii de la obiectivul „Continuarea
lucrării - Înfiinţare reţea de canalizare, staţie de epurare în comuna Apostolache”,
pentru finanţarea obiectivului „Continuarea lucrării - Modernizare drumuri locale”.
Întrucât reţeaua de canalizare, dacă nu mă înşel, este şi ea pe Ordonanţa
nr. 28 şi este finanţată, în totalitate.
Aceasta, din ce am discutat eu cu domnii primari.
Dacă mai ştiţi astfel de cazuri, în care se necesită schimbarea denumirii?
Vă rog! Înainte să supun la vot.
Dl. Eugen Ionică
Nu o să particip la vot, pentru că am o relaţie de interese personale, care
este justificabilă.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Am înţeles.
Nu trebuia să ne menţionaţi din ce cauză, era de ajuns...
Întrucât îmi permit să ştiu tot ce se întâmplă în judeţul Prahova, puteam
să vă spun eu că este mai bine să nu participaţi la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Nu, o să vă atenţionez, să ştiţi, când ştiu că aveţi un conflict de interese.
Depinde unde faceţi consultanţa.
Dacă vorbim de Apostolache...
Dacă nu mai sunt alte probleme...
Dacă nu, domnul Soiu, am văzut că vreţi să luaţi cuvântul la Diverse. Vă
rog!
Dl. Mihail-Iulian Soiu
Era legat de ultimul punct, oarecum, întrucât la poziţia 5... 6, pardon, la
Breaza, dacă ne uităm puţin pe tabelul care este anexă, vedeţi că sunt patru drumuri
judeţene, pe raza oraşului Breaza, DJ 101R are 12 km lungime, traversează oraşul,
deci, în lungimea străzii sunt...
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Îmi cer scuze, ca să mă uit eu acolo unde trebuie!
Dl. Mihail-Iulian Soiu
Da, apare pe ecran, imediat, tabel, poziţia 6.
Rugămintea este următoarea... La ultimul tabel. Nu are treabă.
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Dar, rugămintea este ca, pentru viitor, suma prevăzută, de 88 mii de lei,
este foarte, foarte mică.
Deci, rugămintea este...
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Sunt de acord cu dumneavoastră, domnul Soiu!
Dl. Mihail-Iulian Soiu
... la starea drumurilor judeţene din Breaza şi la lungimea reţelei de
acolo, să aveţi grijă, că - mai ales drumul care merge spre judeţul Dâmboviţa,
strada Ocinei -, 5 km sunt făcuţi praf.
1,5 km, spre Talea, la fel.
Deci, este o rugăminte de a sprijini oraşul, în acest sens.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Am înţeles. Vă mulţumesc foarte mult.
Întrucât nu îmi permit acum să vă explic că este vina colegilor
dumneavoastră, o să vă asigur că, acum, fiind o localitate pe care o apreciez foarte
mult, o să aibă alocare de fonduri. Vă mulţumesc.

Dl. Mihail-Iulian Soiu
Trebuia să o apreciaţi şi până acum.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Având în vedere că îl avem şi pe domnul Nică aici, o apreciez şi mai
mult.
Vă rog, domnul Nică.
Nistoreşti-ul îl apreciez, să ştiţi, mai ales.
Dl. Justinian Feodor Nică
Mulţumim pentru aprecieri, domnule preşedinte!
Problema pe care eu aş vrea să o ridic colegilor consilieri este ca
şedinţele ordinare pe care noi le avem, să fie fixate de la început, adică săptămâna,
ziua, ora, având în vedere că, mulţi dintre noi, avem un program pe care nu îl
putem schimba de la o săptămână la alta, de la o lună la alta.
Deci, săptămână, zi şi oră, pentru şedinţele ordinare. Mulţumesc.
Dl. Bogdan-Andrei Toader
Şi noi vă mulţumim.
Apreciez acest punct de vedere şi vă spun un lucru: dacă nu apare o
problemă stringentă, noi avem o regulă, în cadrul Consiliului judeţean, să fie,
undeva, ultima săptămână a lunii, în jurul datei de 25.
Noi aşa am preconizat.
Aici a fost o problemă, pentru că nu se mai ţinuse o şedinţă ordinară de
foarte multă vreme, pentru rezolvarea unor probleme.
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