ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROCESUL - VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Prahova
din data de 25 noiembrie 2016, ora 12,00
La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 414 din
18.11.2016 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi domnul
Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi următorii 34
de consilieri judeţeni: Sfîrloagă Ludmila, Pătraşcu Vasile, Ardeleanu Vasile,
Bănică Alexandru, Bozianu Nicoleta Cătălina, Ciolac Dan, David Simona,
Dumitru Cristian, Dumitru Mihaela Carmen, Enescu Rareş Dan, Hornoiu Gabriel,
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, Tomoşoiu Adrian, Tudora Dorin, Tudoran Lorin
Gabriel şi Viter David Andrei.
Au lipsit domnii consilieri judeţeni Ilie Mihai Viorel şi Toma Horia
Victor.
De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean au participat următorii
invitaţi: dl. Mihail Pavel, secretarul judeţului Prahova; dna Alina Georgiana Tincă,
directorul executiv al Direcţiei juridic contencios şi administraţie publică; dna
Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcţiei economice; dna Livia Barbălată,
director executiv al Direcţiei generale tehnice şi patrimoniu; dl. Corneliu Adrian
Ioniţă, director executiv al Direcţiei generale tehnice şi patrimoniu; dl. Marius
Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcţiei proiecte cu finanţare externă;
dna Elena Popescu, directorul executiv adjunct al Direcţiei economice; dna Elena
Ion, şeful Serviciului resurse umane; dl. Marius Niculescu, managerul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Ploieşti; dl. Viorel Călin, directorul executiv al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova; dna Emilia Elena
Iancu, managerul Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova; dl. Florin
Lucian Sicoie, managerul Muzeului Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu
Quintus”; dna Georgiana Bugoi, director economic în cadrul Societății Comerciale
„Plopeni Industrial Parc” S.A.; dna Mita Enache, directorul Camerei Agricole
Județene Prahova; dl. Cătălin Bărbulescu, director adjunct în cadrul Societății
Comerciale ”Plopeni Industrial Parc” S.A. şi reprezentanţii presei.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Bună ziua!
Vă anunţ că avem 35 de consilieri prezenţi.
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Mulţumesc foarte mult tuturor care au dat curs invitaţiei.
Ştiu că este o perioadă agitată din punct de vedere politic, dar
administraţia trebuie să îşi continue activitatea şi, cu permisiunea dumneavoastră,
pentru ordinea de zi, aş dori, întrucât mai mulţi consilieri şi-au exprimat dorinţa de
a mai analiza punctul nr. 5 de pe ordinea de zi şi, întrucât iniţiator sunt eu, aş dori
retragerea acestui punct de pe ordinea de zi.
În acelaşi timp, proiectul nr. 12 de pe ordinea de zi, deocamdată, nu a
primit avizul de la ANFP, încă îl aşteptăm şi, din acest motiv, aş dori retragerea şi
acestui punct de pe ordinea de zi.
Dacă mai sunt alte comentarii asupra ordinii de zi?
Dacă nu, vă supun atenţiei dumneavoastră şi votului dumneavoastră
retragerea celor două puncte despre care v-am vorbit - 5 și...
Dl. Cristian Dumitru
Sunteți inițiator.
Dl. Bogdan Andrei Toader
... şi 12 se retrag. Sunt iniţiator la amândouă, nici nu mai trebuie vot,
aveţi perfectă dreptate.
Atunci vă supun votului ordinea de zi aşa cum rămâne ea şi v-a fost
prezentată, fără cele două puncte.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Vă mulțumesc.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”, cu
următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Procesului - Verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
judeţean Prahova din data de 30 septembrie 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 Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean
Prahova.
3. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Prahova cu localităţile:
Aluniş, Bertea, Cocorăştii Mislii, Cosminele, Dumbrăveşti, Slănic, Ştefeşti,
Vărbilău, Vîlcăneşti, în vederea realizării Studiului de fezabilitate pentru investiţia
„Înfiinţare reţea distribuţie gaze naturale în comunele: Aluniş, Bertea, Cocorăşii
Mislii, Cosminele, Dumbrăveşti, Ştefeşti, Vărbilău, Vîlcăneşti şi oraşul Slănic” iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean
Prahova.
4. Proiect de hotărâre privind completarea prevederilor art. 1 al Hotărârii
Consiliului judeţean Prahova nr. 33/25.02.2013, referitoare la transmiterea unui
teren aflat în proprietatea publică a judeţului Prahova, din administrarea
Consiliului judeţean Prahova în administrarea Curţii de Conturi a României Camera de Conturi Prahova - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurilor de
selecţie pentru membrii consiliilor de administraţie ale societăţilor la care Consiliul
judeţean Prahova este acţionar unic - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Prahova - iniţiat de domnul Bogdan
Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru
Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
8. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale - iniţiat de
doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
9. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă
gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în
municipiul Ploieşti, str. Erou Călin Cătălin nr. 1 - iniţiat de domnul Bogdan Andrei
Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a
unui spaţiu în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul
Ploieşti, str. Erou Călin Cătălin nr. 1 - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor unor hotărâri
ale Consiliului judeţean Prahova - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de
funcţii pentru Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova - iniţiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de
funcţii pentru Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus” - iniţiat de
domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii
juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare pe perioada procedurilor de
insolvenţă a S.C. „Plusvag Investimentos” S.A. Braga, Portugalia - iniţiat de
domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
15. Diverse.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Să începem cu punctul nr. 1 la ordinea de zi - aprobarea Procesului Verbal al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Prahova din data de 30
septembrie 2016.
Domnul Enescu şi cu domnul Dumitru, imediat. Vă dau imediat
cuvântul!
Domnul Enescu, vă rog!
Dl. Rareş Dan Enescu
Mulţumesc, domnule preşedinte!
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O completare la... de fapt, mai bine, o precizare, aş vrea să fie trecută în
Procesul - Verbal: la pagina 10, la punctul 4, după ce s-a stabilit, s-a trecut la vot,
membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 de voturi pentru, 1 abţinere doresc să se treacă -, cu precizarea că eu şi cu doamna Fabioara Ionescu nu am
participat la vot.
Să ni se treacă numele că nu am participat la vot, pentru a se înţelege
mult mai bine, eu ştiu, cu alte structuri.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles. Vă mulţumesc.
Vă rog!
Dl. Cristian Dumitru
Să înţeleg că proiectele suplimentare de pe ordinea de zi, nu le votăm, ca
să intre pe ordinea de zi?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Ba da. Scuze!
Nu am ştiut că nu au fost în atenţia dumneavoastră şi nu au fost
prezentate, iniţial.
Au fost comunicate?
Dl. Cristian Dumitru
Au fost comunicate.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Bun. Îmi cer...
Dl. Cristian Dumitru
Dar sunt ca şi suplimentare pe ordinea de zi.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Da. Îmi cer mii de scuze dacă...
Îmi asum eu eroarea şi vi le supun atenţiei, dacă nu v-au fost furnizate, în
timp util.
În primul rând, la nr. 13 - proiect de hotărâre privind modificarea
prevederilor unor hotărâri ale Consiliului judeţean.
Este vorba de Hotărârea cu asocierile între Consiliul judeţean şi anumite
comune din judeţul Prahova.
La nr. 14 - proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a
statului de funcţii la Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii.
La nr. 15 - proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a
statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean de Artă Prahova - „Ion Ionescu
Quintus” şi proiect de hotărâre privind achiziţionarea de servicii juridice de
consultanţă şi asistenţă şi de reprezentare - pe perioada procedurilor de insolvenţă a
S.C. „Plusvag Investimentos” - Braga, Portugalia.
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Dacă sunteţi de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu aceste puncte?
Apoi o să vă supun votului şi atenţiei întreaga ordine de zi.
Dacă aveţi completări sau alte propuneri?
Dacă nu, vă supun la vot această suplimentare a ordinii de zi.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Şi acum reluăm votul pentru ordinea de zi, în integralitatea ei.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”, cu
următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Procesului - Verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
judeţean Prahova din data de 30 septembrie 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 Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean
Prahova.
3. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Prahova cu localităţile:
Aluniş, Bertea, Cocorăştii Mislii, Cosminele, Dumbrăveşti, Slănic, Ştefeşti,
Vărbilău, Vîlcăneşti, în vederea realizării Studiului de fezabilitate pentru investiţia
„Înfiinţare reţea distribuţie gaze naturale în comunele: Aluniş, Bertea, Cocorăşii
Mislii, Cosminele, Dumbrăveşti, Ştefeşti, Vărbilău, Vîlcăneşti şi oraşul Slănic” iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean
Prahova.
4. Proiect de hotărâre privind completarea prevederilor art. 1 al Hotărârii
Consiliului judeţean Prahova nr. 33/25.02.2013, referitoare la transmiterea unui
teren aflat în proprietatea publică a judeţului Prahova, din administrarea
Consiliului judeţean Prahova în administrarea Curţii de Conturi a României Camera de Conturi Prahova - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurilor de
selecţie pentru membrii consiliilor de administraţie ale societăţilor la care Consiliul
judeţean Prahova este acţionar unic - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Prahova - iniţiat de domnul Bogdan
Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru
Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
8. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale - iniţiat de
doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
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9. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă
gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în
municipiul Ploieşti, str. Erou Călin Cătălin nr. 1 - iniţiat de domnul Bogdan Andrei
Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a
unui spaţiu în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul
Ploieşti, str. Erou Călin Cătălin nr. 1 - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor unor hotărâri
ale Consiliului judeţean Prahova - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de
funcţii pentru Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova - iniţiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de
funcţii pentru Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus” - iniţiat de
domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii
juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare pe perioada procedurilor de
insolvenţă a S.C. „Plusvag Investimentos” S.A. Braga, Portugalia - iniţiat de
domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
15. Diverse.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Mulţumesc.
Revenim la Procesul - Verbal al şedinţei ordinare din data de 30
septembrie.
Dacă mai sunt alte completări?
Am înţeles.
Vă mulţumim, domnule Enescu.
Domnul secretar, cred că se poate adăuga acolo...
Dl. Mihail Pavel
Este regulamentar. Din păcate nu pot eu să... pentru că nu am fost la
ședința aceea, ca să folosesc formula de aici „eu nu votez”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles. Bun.
Deci, vă rog să completăm acolo... Vă mulţumesc. Se va completa,
domnul Enescu.
Cu acest amendament făcut de domnul Enescu, dacă sunteţi de acord că
completăm, aşa cum a sugerat dânsul?
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc.
Şi acum să votăm Procesul - Verbal al şedinţei ordinare.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi „pentru”.
(Domnul consilier județean Tomoșoiu Adrian s-a retras de la lucrările
ședinței).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc foarte mult.
Numărul 2 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu.
Sunt foarte puţine modificările, în special alocări de sume către Spitalul
Judeţean - o sumă care să acopere funcţionarea Spitalului pentru luna decembrie.
La Protecţia Copilului avem şi acolo suplimentare pentru salariile din
luna decembrie şi câteva mutări între capitole mai avem.
Dacă vreţi mai multe detalii, doamna Dovîncă şi doamna Popescu vă pot
furniza mai multe detalii.
Dacă nu vreţi, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se
abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc.
Proiectul nr. 3 este proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului
Prahova cu localităţile Aluniş, Bertea, Cocorăştii Mislii, Cosminele, Dumbrăveşti,
Slănic, Ştefeşti, Vărbilău, Vîlcăneşti, în vederea realizării Studiului de fezabilitate
pentru investiţia „Înfiinţare reţea distribuţie gaze naturale” în comunele mai sus –
menţionate.
Aici aş vrea să fac o scurtă precizare: dânşii, majoritatea dintre dânşii,
aveau - din anul 2004, 2008, 2011 -, S.F.-uri pentru distribuţia de gaze în
localităţile acestea.
Noi, acum, am avut discuţii cu cei de la TRANSGAZ, care au făcut
proiect pentru introducerea unei Magistrale până la Vărbilău, unde se va construi
un SRM.
Pentru că s-a schimbat soluţia tehnică, noi trebuie să elaborăm, împreună
cu dânşii, SF-uri noi pentru distribuţie.
Dânşii au spus că, deja avându-le, este cam greu să mai plătească încă un
SF şi, din acest motiv, se asociază cu noi, noi elaborând aceste SF-uri pentru
distribuţie şi, bineînţeles, cu ajutorul TRANSGAZ-ului, sperăm că vom reuşi, la
finalul acestui mandat, introducerea gazelor naturale în aceste localităţi.
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O singură menţiune aş mai vrea să fac: Cocorăştii Mislii, deja are un
proiect început cu localitatea Scorţeni, pentru extinderea gazelor naturale, ceea ce
este un lucru bun.
Dânşii vor avea două variante pentru care să opteze şi sperăm că aceasta
îi avantajează şi că vor reuşi, într-un timp foarte scurt, să beneficieze de gaze
naturale.
În aceeaşi măsură, trebuie să înţelegeţi că este vorba de o asociere fără
sumă, în acest moment, nu alocăm nicio sumă, pentru că nu ştim cât va costa
elaborarea acestui SF şi ce cote vor trebui şi primăriile să susţină pentru realizarea
acestui SF, dar este vorba să iniţiem această asociere.
Puteam să înfiinţăm un ADI, dar însemna angajarea unui personal la acel
ADI, aşa am preferat, împreună cu dânşii, într-o discuţie, să ne constituim într-o
asociere, lider de grup fiind domnul primar de la Vărbilău, pentru că acolo se va
construi şi SRM-ul care va ajuta Slănic, Bertea, Aluniş şi Ştefeşti pentru extindere
din acel SRM.
Dacă sunteţi de acord?
Dacă aveţi comentarii?
Vă rog!
Dl. Gabriel Hornoiu
Este anexat şi contractul de asociere?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu, pentru că nu ne asociem cu sume, din acest motiv, adică aprobăm, de
principiu, asocierea.
Dl. Gabriel Hornoiu
Dacă scrie „de principiu” aş înţelege, dar, dacă scrie „asocierea, conform
Legii finanțelor publice, asocierea este numai pe bază de contract” și trebuie să îl
avem ca anexă.
Dl. Mihail Pavel
Nu, există două practici: ştiu că la Municipiu se aprobă toate contractele,
de exemplu.
Dacă observaţi, la articolul 3 - „Se mandatează preşedintele Consiliului
Județean Prahova să semneze contractele de asociere” iar Legea finanţelor, la care
faceţi referire, prevede că autoritatea deliberativă - respectiv Consiliul judeţean -,
este chemată să stabilească persoana cu care se asociază unitatea administrativ –
teritorială şi suma.
Celelalte elemente sunt convenite între reprezentanţii persoanelor
juridice respective...
Dl. Gabriel Hornoiu
Aș putea citi din lege, dacă așa scrie cumva, că asocierea dintre UAT-uri
și cealaltă parte se face pe bază de contract.
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Dl. Mihail Pavel
Da, pe bază de contract, semnat de reprezentanţii unităţii administrativ –
teritoriale respective, dar nu spune că se aprobă prin hotărâre de Consiliu,
contractul.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă rog, domnule Enescu!
Dl. Rareş Dan Enescu
La articolul 2, domnul coleg, scrie: „Suma cu care va participa judeţul
Prahova la finanţarea investiţiei, prevăzută la art. 1, va fi stabilită prin hotărâre a
Consiliului judeţean”.
Deci, cu siguranţă, va mai fi o hotărâre în care stabilim şi suma pentru
acest SF.
Dl. Gabriel Hornoiu
Eu am pus altă problemă: dacă există contractul de asociere.
Dl. Gheorghe Neaga
Nu există din moment ce...
Dl. Alexandru Bănică
Păi nu există. Dacă îl împuternicim acum să semneze, ori act nesemnat,
nu este act.
Dl. Gheorghe Neaga
Urmează.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Bun. Ne-am lămurit, într-un fel.
Nu am nicio problemă cu nicio variantă.
Ideea este să ajutăm aceste localităţi ca să poată beneficia de extinderea
de gaze, de SF-l, pentru distribuţia de gaze naturale.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc.
Numărul 4 este proiect de hotărâre privind completarea prevederilor art.
1 ale Hotărârii Consiliului judeţean Prahova nr. 33 din 25.02.2013, referitoare la
transmiterea unui teren aflat în proprietatea publică a judeţului Prahova, din
administrarea Consiliului judeţean Prahova, în administrarea Curţii de Conturi a
României.
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Aici, aş dori să fac câteva completări, deşi sunt sigur că aţi citit proiectul
de hotărâre.
În 2013 s-a transmis, de către Consiliul judeţean Prahova către Curtea de
Conturi, clădirea şi partea terenului aferent către Curtea de Conturi, în locaţia pe
care cred că o ştiţi, de pe Bulevard.
În acel moment, a mai rămas în proprietatea Consiliului, o clădire C1,
care avea rol de cantină, atunci, acum este mai mult o magazie folosită de către cei
de la Curtea de Conturi şi o suprafaţă de teren de 523 de mp, în aceeaşi locaţie, pe
strada Hasdeu nr. 19.
Dânşii au făcut o solicitare pentru a o putea folosi, a o reabilita.
Noi am spus că, oricum, suprafaţa este foarte mică, clădirea este într-un
stadiu avansat de degradare şi nu aveam nicio perspectivă pentru acea clădire şi
acel teren.
Nu ni s-a părut o idee rea, măcar să aibă cineva grijă de ea şi să o
întreţină, având în vedere faptul că este şi la Bulevard, este o locaţie destul de
vizibilă şi era păcat.
Dacă sunt comentarii sau alte păreri la adresa acestui subiect?
Dacă nu, vă supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc.
Am uitat să vă spun că este un proiect cu două treimi, trebuia să
menţionez înainte, dar presupun că ştiaţi.
Vă mulţumesc.
Aşa cum am spus, proiectul nr. 5 a fost retras de pe ordinea de zi pentru
a fi mai bine analizat şi pentru a vă putea pune la dispoziţie toate clarificările
necesare, atât din partea celor de la „Parcul Plopeni”, cât şi din partea noastră.
Numărul 6 (devenit 5), este proiect de hotărâre privind aprobarea
declanşării procedurilor de selecţie pentru membrii Consiliilor de Administraţie ale
Societăţilor la care Consiliul judeţean este acţionar unic.
Menţionez că nu este şi cazul Societăţii „Hidro Prahova”, pentru că
acolo nu suntem acţionari unici.
Având în vedere acest lucru, modificarea Legii nr. 111 şi normele
apărute, implică Consiliul judeţean la angajarea unei firme, pentru procedura de
selecţie.
Vă menţionez acest lucru, pentru că mi-a fost adresată această întrebare:
firma va face selecţia pentru toate societăţile, nu angajăm o firmă pentru fiecare
societate.
Angajăm o firmă care va face selecţia dosarelor pentru membrii
Consiliilor de Aministraţie din toate societăţile.
Eu cred că este o procedură destul de transparentă, nu vom mai fi puşi în
situaţii să explicăm anumite lucruri, sau să criticăm anumite lucruri.
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Bineînţeles că se va face informare publică, în privinţa momentului când
se pot depune dosare ş.a.m.d., dar cred că toată lumea ştie cum funcţionează Legea
nr. 111, în acest moment.
Vă rog, domnule Enescu!
Dl. Rareş Dan Enescu
Domnule preşedinte, să se consemneze că, la acest punct, eu şi cu
doamna Fabioara, nu participăm.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Consiliul judeţean plăteşte şi aprobăm declanşarea procedurilor.
Dl. Rareş Dan Enescu
Noi suntem un grup unit, ştim ce vorbim cu unul despre altul.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Gândim la fel, simţim la fel.
Revenind, am înţeles.
Nu participă la vot doamna Fabioara Ionescu şi domnul Rareş Enescu.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt alte probleme la acest punct?
Dacă nu, vi-l supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi „pentru” și 2
neparticipări la vot (Ionescu Fabioara și Enescu Rareș Dan).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc.
Numărul 7 (devenit 6), pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind
modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului
judeţean Prahova.
O avem pe doamna Nuşa, care vă poate da explicaţiile necesare.
Dna Elena Ion
Este vorba de promovarea în grad profesional a unor salariați, colegi deai noștri, care au întrunit condițiile, au fost admiși la concurs și se face prin
transformarea postului deja ocupat.
Rămâne numărul de posturi și avem fondurile alocate pentru anul 2016.
Este vorba de 2 persoane contractuale, cu contract individual de muncă
și de 2 funcționari publici. Unul trece de la debutant la asistent, unul de la principal
la superior.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles. Vă mulţumesc foarte mult.
Dacă nu sunt alte comentarii, vi-l supun la vot.
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Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc.
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul
Judeţean de Urgenţă Ploieşti.
Sunt mai multe promovări, din ce am văzut eu acolo, de la...
Dna Elena Ion
Sunt tot promovări, tot pe funcții, și-au dat examenul de pe medic de
specialitate pentru medic primar și avem un post vacant transformat în psiholog la
Centrul de Sănătate Mintală Adulți.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc foarte mult, doamna Nuşa.
Dacă sunt alte probleme?
Dacă nu, vă supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc foarte mult.
Numărul 9, acum devenind, cred, 8, este proiect de hotărâre privind
atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane
prin curse regulate speciale - proiect iniţiat de doamna Ludmila Sfîrloagă.
Dl. Daniel Sepşi
Domnule preşedinte, eu nu voi participa la vot. Mulţumesc.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles. Vă mulţumesc foarte mult.
Dna Rodica Mariana Papuc
Nici eu.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Şi doamna Papuc.
Dl. Dan Ciolac
Vreau să vă spun ceva.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă rog!
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Ştiţi că acestea sunt curse regulate speciale.
Dl. Dan Ciolac
Da. Nu contează!
Dl. Bogdan Andrei Toader
Sunt convenţii între firme...
Dl. Dan Ciolac
Îmi oferă posibilitatea să abordez acel subiect al siguranţei transportului
oamenilor pe teritoriul judeţului Prahova, cel puţin.
Azi - dimineaţă, dacă v-aţi uitat la Ştiri, aţi văzut ce s-a întâmplat: două
autobuze care s-au...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Scuze! Nu am putut urmări.
Dl. Dan Ciolac
Vă aduceţi aminte că eu am început să abordez acest subiect al siguranţei
după ce a avut loc o altă catastrofă, acum o vreme.
Sigur, s-a spus: „Domnule, Consiliul judeţean nu poate să facă ceva!”
Eu zic că ne-am putea gândi toţi la un program, la un proiect, la un
parteneriat, nefinanciar, bineînţeles, cu aceste firme de transport, o întâlnire...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Aceasta putem să facem, o întâlnire.
Dl. Dan Ciolac
... pe lună, pentru a discuta: „Uite, domnule, vin diverse sesizări.”
Şoferii. Vă spun, agresivitatea şoferilor are transportă persoane, este
mult prea mare pentru responsabilitatea pe care o au.
Nu zic de ceilalţi şoferi, nu discutăm decât de acest subiect, dar aş vrea,
totuşi, să ne gândim la acest subiect, că nu este un lucru de care să nu ţinem cont.
V-aş ruga foarte mult.
Noi abordăm acest subiect şi în ATOP, dar, câte putem face acolo?
Noi căutăm aici diverse chestii, v-am spus: programul de transport,
programul de curse...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Atribuirea de licenţe de transport.
Dl. Dan Ciolac
... atribuirea de licenţe. O facem cu mare deschidere, veniţi cu
propunerile, noi le facem, dar ştiţi că acum câţiva ani, totuşi, a existat un mic
program, un dialog cu aceste firme pe tema siguranţei.
Haideţi, să ne gândim să facem aşa ceva!
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Dl. Bogdan Andrei Toader
O să rog domnii din Comisia...
Dl. Dan Ciolac
Mulţumesc.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Şi noi vă mulţumim.
... din Comisia de transport să stabilească - undeva după data de 11
decembrie -, o întâlnire cu asociaţiile transportatorilor.
Mi se pare normal să discutăm cu liderii lor, pentru că ei, la rândul lor,
pot să vorbească cu... nu putem să îi convocăm, presupun că sunt, undeva la 60 –
70 de astfel de firme, deci, este bine să discutăm cu asociaţiile pe care dânşii le au,
să ne întâlnim şi să le punem în vedere, în urma sesizărilor primite, multe aspecte
care ar trebui rectificate, pentru desfăşurarea, în condiţii optime, a acestui serviciu
de transport public.
Cine este preşedinte la Comisie? Domnul Pinţoiu.
V-aş ruga, după data de 11, să avem această grijă, pentru că dânsul a
ridicat această problemă de mai multe ori şi este una normală şi ar trebui să ne
îndeletnicim să o abordăm mult mai bine.
Vă mulţumesc foarte mult.
Domnul Enescu!
Dl. Rareş Dan Enescu
Domnule preşedinte, dragi colegi!
Acum, dacă ne luăm după nu ştiu ce ziar apărut, că, consilierii PSD şi
ALDE sunt vinovaţi de această situaţie, trebuie să atragem atenţia că avem un pic
mâinile legate şi, bineînţeles, în relaţionare şi cu organele Statului, de control,
putem ajunge la o soluţie comună, aşa că, ziarele acelea, să povestească o realitate
şi nu o irealitate. Mulţumesc.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Mulţumim, domnul Enescu!
Se pare că, în campanie, este voie să afirmi absolut orice, nu se ţine cont
de absolut nimic, dar trecem şi peste perioada de campanie, ne vom întâlni din nou,
o să avem colegi noi, o să avem o abordare nouă, constructivă, asupra problemelor,
nu una distructivă, o să fie pace, o să fie pâine, o să fie bine, că nu o să fie rău,
deci, nu este o problemă. Bun.
Dacă nu mai sunt alte comentarii la adresa acestui subiect, 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” și 2
neparticipări la vot (Papuc Rodica Mariana și Sepși Daniel).
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc.
Numărul 10 (devenit 9), este proiect de hotărâre privind prelungirea
termenelor de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate publică
a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str. Erou Călin Cătălin, nr. 1.
Este vorba de Palatul Culturii.
Aici aş avea eu de făcut...
În primul rând, este un proiect cu două treimi, dar aş avea eu un
comentariu.
O să vă supun atenţiei, nu ştiu, poate undeva, pe parcursul anului viitor,
că acum am primit aceste cereri, în ultima săptămână.
Aş vrea să prelungim aceste termene la patru ani, nu ştiu.
Deja, în fiecare an stăm să aprobăm cererile Muzeului, Curţii de Apel...
A, e bine. Chiar rugasem, știam. Bun. Acum aprobăm până în 2020.
Deja, în fiecare an, stăm să aprobăm aceste cereri de prelungire şi sunt
zeci de contracte de dare în folosinţă gratuită.
Chiar nu aş vrea să creadă lumea că ne facem că muncim aici. Bun.
Mulţumesc foarte mult celor care au redactat proiectul de hotărâre, nu
am fost atent, recunosc.
Dacă nu sunt comentarii la adresa acestui punct, cine este pentru?
Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.
(Doamna consilier județean David Simona s-a retras de la lucrările
ședinței).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc.
Numărul 11 (devenit 10), este proiect de hotărâre privind prelungirea
termenelor de închiriere a unui spaţiu în imobilul proprietate publică situat în
Ploieşti, str. Erou Călin Cătălin.
Este vorba de Curtea de Apel, care, sperăm noi, anul acesta va reuşi să
finalizeze construcţia sediului lor şi să plece, pentru că noi ne dorim să reabilităm
acea zonă pe care nu am reuşit, pe parcursul ultimilor ani, să o finalizăm.
Este vorba de Curtea de Apel.
Dacă nu sunt comentarii, vi-l supun la vot, prelungirea închirierii.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc.
Numărul 12 - am renunţat la acest proiect, pentru că nu avem avizul
ANFP.
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Trecem la numărul 13 (devenit 11), este primul la suplimentarea ordinii
de zi.
Este vorba de asocierile cu localităţile.
Aici aş vrea să vă mai fac o scurtă paranteză: din păcate, nu o să reuşim
anul acesta să cheltuim toţi banii alocaţi către primării.
Pe de o parte, cred că va trebui anul viitor să fim mult mai atenţi la
aceste asocieri şi să le punem în vedere primarilor, la începutul anului, despre ce
este vorba, să fie mult mai atenţi la ce solicită pentru aceste asocieri.
Avem şi veşti bune: am înţeles că Guvernul a făcut o rectificare de buget
şi primăriile s-ar putea să beneficieze de nişte sume, nu ştim încă despre ce sume
este vorba, s-ar putea şi Consiliul judeţean să beneficieze...
Dl. Dan Ciolac
Deci vorbiţi de Ordonanţa nr. 14, da?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Da.
Dl. Dan Ciolac
Judeţul Prahova...
Dl. Bogdan Andrei Toader
230 de miliarde. 23 de milioane.
Dl. Dan Ciolac
Da.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Ştim şi noi sumele, dar nu ştim pe localităţi, nu ştim la Consiliu, dar...
Acum nu este vorba de alocări pentru asocieri, ca să nu se sperie domnul
Pinţoiu, care a fost pus, o dată, într-o astfel de situaţie.
Este vorba de modificări la parteneriatele existente şi vă citesc: comuna
Şirna „Reparaţii prin aşternere covoare bituminoase subţiri pe DS 771 şi DS 131”.
La Dumbrăveşti - aici a fost omis un DS şi se modifică titlul „Asfaltare
DS 10, DS 11, DS 12, DS 65 - Etapa I - DS 11” din comuna Dumbrăveşti.
Filipeşti - de - Pădure: completarea denumirii obiectivului „Reabilitare
teren baschet Liceul Teoretic Filipeştii - de - Pădure” cu „Reabilitare teren baschet
şi amenajare curte interioară Liceul Teoretic Filipeştii - de - Pădure”.
Deci, este vorba de o completare.
La articolul 3 - în vederea realizării unor obiective de interes public, în
sensul redistribuirii sumei de 200 mii de la obiectivul „Foraje pentru alimentarea
cu apă a satelor Ceptura - de - Sus şi Rotari - comuna Ceptura”, pentru obiectivul
„Reparaţie şi întreţinere Uliţa Balalai, sat Ceptura - de Sus”, redistribuirea sumei
de 200 mii, iar la Fîntînele - schimbarea denumirii obiectivului „Lucrări de
reabilitare a Străzii principale nr. 7 ( DS 2665) - prin aşternerea unui covor asfaltic
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- comuna Fîntînele” în „Lucrări de reparaţii curente a Străzii nr. 7 (DS 2665) - prin
aşternerea unui covor asfaltic de 4 cm”.
Acestea au fost şi mai am două amendamente.
Spuneţi!
Dl. Dan Ciolac
Eu i-am rugat pe cei care mai au schimbări de titulatură, să trimită la
parteneriat.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Şi pot să vă citesc amendamentele, că, poate, se regăsesc?
Dl. Dan Ciolac
Da. Vă rog!
Dl. Bogdan Andrei Toader
Bun.
Deci, acestea au fost în hotărâre, prezentate. Şi mai avem.
Măgureni - obiectivul iniţial: „Amenajare acoperiş cu materiale uşoare,
terasă Cămin Cultural - Centru Măgureni”, suma de 90 mii, suma rămâne la fel, dar
obiectivul la care se redistribuie este „Reparaţii curente învelitoare şi faţadă Şcoala
Gimnazială Măgureni - Corp C”.
La Lipăneşti - de la obiectivul „Amenajare rigolă carosabilă pe partea
dreaptă în satul Zamfira”, suma 168 mii, la obiectivul - acea sumă de 168 mii -, la
obiectivul „Proiectare, extindere Şcoala Eroilor, comuna Lipăneşti - desfiinţare
Corp C2, magazie, extindere Școală Corp C1, construire teren mini fotbal, alei
carosabile şi pietonale, spaţiu parcare utilităţi, împrejmuire şi organizare de
şantier”. Este corect? Vă mulţumesc.
Și mai avem două.
La Boldeşti - Grădiştea: de la „Pietruire drumuri locale” - 178 mii -, tot
aceeaşi sumă de 178 mii, „Reparaţie pod peste pârâul Ghighiu”, la Boldeşti Grădiştea, iar la Gornet Cricov, de la „Asfaltare şi modernizare drumuri de interes
local”, suma de 168 mii, la „Înlocuire lămpi iluminat public, model clasic, becuri
sodium cu lămpi moderne tip led”.
Dacă mai aveţi alte completări?
Acestea au fost amendamentele mele la acest proiect de hotărâre.
Dl. Dan Ciolac
Mai sunt două localităţi.
Au spus că vor trimite, în această dimineaţă, la parteneriate – Cărbuneşti
şi Bătrâni.
Nu am titulatura, dar, sigur, trebuie să existe...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Bun.
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O să facem în felul următor: oricum, o să vă convoc la o şedinţă
extraordinară, săptămâna viitoare, când vom primi datele de la Finanţe pentru
rectificarea bugetului, undeva, marţi, miercuri...
Din ce am vorbit cu domnul Chircu...
Dl. Gabriel Hornoiu
Marți este 29, miercuri 30.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Stimaţi colegi, presupun că nu plecaţi cu toţii în concediu, în această
perioadă.
Nu ştiu, este o părere personală.
Dacă plecaţi, m-aţi surprinde foarte mult.
Domnule Enescu, eu vă înţeleg simpatia faţă de multe dintre localităţile
enumerate, dar nu este cazul.
O să vă supun rugăminţii ca, până la sfârşitul acestei şedinţe, să revenim
la acest proiect.
Aşteptăm să vedem dacă au venit, sus, cererile celor două primării.
Dl. Corneliu Adrian Ioniță
Mă duc să văd dacă au venit, că eu am fost plecat la Giratoriu și am venit
cu 5 minute înainte să înceapă ședința.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă rog!
Revenim şi, ori îl votăm aşa cum v-a fost prezentat...
Dl. Gheorghe Neaga
Sau dacă nu, așteptăm aici, mâine, poimâine, nu-i problemă. Îi așteptăm
pe toți.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Ajutăm şi noi primăriile, că sunt în mare nevoie de fonduri. Ajutăm
primarii şi cetăţenii. Trecem mai departe.
Numărul 14 (devenit 12), este proiect de hotărâre privind modificarea
organigramei şi a statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii
Prahova.
Aici este vorba de suplimentarea cu şase posturi.
Este vorba de înfiinţarea unei noi secţii, secţie care să cuprindă Muzeul
Petrolului şi preluarea Muzeului Petrolului în cadrul Muzeului de Artă.
Dl. Mihail Pavel
De Științele Naturii.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Da, este vorba de Științele Naturii.
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Dna Ludmila Sfîrloagă
Ați spus Artă.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Îmi cer scuze dacă am zis Artă.
Avem şase posturi pe care ni le dorim să le creăm aici, pentru preluarea
acestui muzeu şi pentru înfiinţarea lui, pentru că atâtea posturi sunt necesare.
În acest moment, Muzeul Petrolului îşi desfăşoară activitatea cu şase
persoane şi va fi vorba de concurs, se vor scoate la concurs aceste posturi,
bineînţeles.
A fost, în urmă cu o săptămână, discuţia cu reprezentanţi OMV
PETROM care îşi doresc să predea toate bunurile către Consiliul judeţean, prin
Muzeul de Artă (Științele Naturii).
Dacă sunteţi de acord cu acest proiect, noi credem că este unul de bun
augur.
În timp, s-ar putea să construim şi un muzeu mai adecvat decât acea
clădire, ea nu va fi predată, în acest moment, întrucât este într-un litigiu, din
păcate.
Avem discuţii avansate cu cei de la OMV PETROM pentru predarea şi a
imobilului, la finalizarea procesului, ca să ştiţi, este şi această discuţie.
Dânşii îşi doresc să predea absolut tot.
În această fază, este vorba doar de bunuri patrimoniale, exponatele, să
fiu mai exact.
Dacă sunteţi de acord cu...?
Vă rog!
Dl. Alexandru Bănică
Poate ne gândim, în perspectivă şi la un Muzeu al Industriei Prahovene,
nu numai al Petrolului. Prahova a avut și utilaje și chimic.
Să vadă generaţiile care vin ce...
Dl. Adrian Ionică
Păi, Muzeu a cam ajuns, așa că...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Domnul Ionică, îmi cer scuze, dumneavoastră cred că aţi rămas doar în
Plopeni.
Revenind...
Dl. Alexandru Bănică
Poate ne gândim aşa, să...
Dl. Bogdan Andrei Toader
... dacă sunteţi de acord...
Vă mulţumim foarte mult.
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... dacă sunteţi de acord cu suplimentarea organigramei cu cele şase
posturi?
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc.
Numărul 15 (devenit 13), pe ordinea de zi, aşa cum v-am prezentat, întro altă şedinţă, am preluat o donaţie, o donaţie substanţială, o casă - muzeu cu foarte
multe exponate, cu foarte multe tablouri, care este în grija domnului director Sicoie
de la Muzeul de Artă și care necesită suplimentarea cu două posturi, pentru a
funcţiona în condiţii normale.
Să ştiţi că domnul Sicoie vă poate oferi mult mai multe date în ceea ce
priveşte colecţia şi în ceea ce priveşte donaţia care a fost făcută.
Domnul Sicoie, măcar câteva date pentru colegi, că...
Dl. Florin Lucian Sicoie
La începutul anului am primit, Consiliul județean a primit o donație care
constă într-o clădire, din secolul XX, situată pe strada Văleni nr. 93, vis-a-vis de
Biserica Sfântul Spiridon.
Dacă treceţi pe acolo, o remarcaţi, pentru că este restaurată chiar de cel
care ne-a donat-o, iar domnul doctorul Hortensiu Aldea, care este cel care a făcut
donaţia, în memoria tatălui lui, este unul din cei mai mari colecţionari de artă din
România şi cel mai mare din Iaşi şi a rupt din colecţia lui de la Iaşi cam 60 de
tablouri şi sculpturi şi mai sunt aproape douăzeci de piese de mobilier, bunuri
Ludovic al XV-lea, al XVI-lea, lucruri de mare valoare.
Dar nu puteam deschide această secţie până nu aveam personalul aferent,
pentru că acolo va trebui să fie programul de la sediul Muzeului, deci, 9,00 - 17.00,
de marţi până duminică, deci este nevoie de o permanenţă.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumim foarte mult.
Dl. Florin Lucian Sicoie
Vă adresez rugămintea să ne suplimentaţi organigrama şi statul de
funcţii.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Din fericire, am găsit aceste posturi acum, în organigrama noastră şi
pentru Muzeul de Artă şi pentru Muzeul de Ştiinţele Naturii.
Să ştiţi că ne-am străduit foarte mult, am beneficiat şi de un context
favorabil, faptul că, Camera Agricolă a trecut din subordinea noastră în subordinea
Direcţiei Agricole, că, altfel, să ştiţi că nu aveam aceste posturi.
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Deci, dacă sunteţi de acord, având în vedere explicaţiile, care cred eu că
au fost de bun augur, ale domnului Sicoie, cine este pentru? Împotrivă? Dacă se
abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumim foarte mult.
Numărul 16 (devenit 14), este proiect de hotărâre privind aprobarea
achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare pe
perioada procedurilor de insolvenţă a S.C. „Plusvag Investimentos”.
Aici aş vrea să fac o scurtă precizare. Noi am avut acest contract, dar, pe
executare silită, a intervenit o problemă: firma „Plusvag Investimentos” din Braga
a intrat în insolvenţă şi acum avem nevoie de altfel de servicii din partea
avocaţilor.
Direcţia juridică a spus că ne trebuie un reprezentant acolo, care să facă
aceste demersuri.
Dl. Gabriel Hornoiu
Cheltuiala se recuperează?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Cheltuiala dacă se recuperează?
Dacă îi găsim.
Dl. Gheorghe Necula
Dar cât a fost... și scopul.
Dl. Vasile Pătrașcu
2004.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Cînd ați fost consilier județean, domnul.
Dl. Gheorghe Necula
În ce an?
Dl. Bogdan Andrei Toader
În 2013, contractarea cu firma juridică.
Dl. Dan Ciolac
Nu, el întreabă de istoricul Plusvag. De istoric, de toată povestea, a
întrebat el.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Îmi cer scuze.
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Haideţi, să vorbim pe rând, vă rog foarte mult!
Dumneavoastră ce aţi întrebat, mai exact?
Dl. Gheorghe Necula
Am întrebat în ce a constat acest contract de consultanţă...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Juridică.
Dl. Gheorghe Necula
... juridică, cu o firmă din Portugalia.
Dl. Bogdan Andrei Toader
În ce a constat.
Domnul secretar! Imediat!
Dl. Mihail Pavel
Deci, contractul a fost făcut de o firmă din România care colaborează cu
o firmă din Portugalia, pentru că noi nu aveam cum să îi contactăm şi...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vreţi să reluăm discuţia cu „Plusvag”? Nu cred că este de bun augur şi
nu cred că mai este de actualitate.
Dl. Dan Ciolac
Nu, și nu cred că ajută.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Dacă vreţi, putem. Bun.
Dl. Gheorghe Necula
Păi, de 2 ani am înțeles că este dusă.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Firma? Am înțeles. Bun.
Dacă sunteţi de acord cu acest proiect, pentru achiziţionarea de servicii
juridice? Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 3 abțineri.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi „pentru” și 3
abțineri (Soiu Mihail Iulian, Răducanu Nicușor și Tudora Dorin).
Dl. Bogdan Andrei Toader
De menţionat - domnul Tudora, am văzut, domnul Soiu şi domnul
Răducanu.
Pe domnul Soiu nu îl vedeam foarte bine că este domnul Răducanu aici.
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Dl. Gabriel Hornoiu
... dacă cheltuiala cu... se va recupera?
Dl. Dan Ciolac
Cred că trebuie precizat că este obligatoriu ca noi să ne constituim parte
şi să câştigăm procesul ca să recuperăm sumele.
Dl. Mihail Pavel
Trebuie să facem toate demersurile ca să recuperăm sumele.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Noi trebuie, obligatoriu, să facem toate demersurile pentru recuperarea
prejudiciului creat prin asocierea judeţului Prahova cu „Plusvag Investimentos”.
Atunci ar trebui să încetăm să ne constituim ca parte pentru...
Dl. Alexandru Bănică
Domnul președinte, deci Consiliul județean trebuie să meargă până în
pânzele albe, că altfel i se impută, indiferent dacă câștigă sau pierde.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Bun. Vă mulţumesc şi acum să revenim, înainte să ajungem la Diverse,
la punctul...
Să ştiţi că nu au venit solicitările.
Dl. Dan Ciolac
Bătrâni renunţă...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles.
Dl. Dan Ciolac
... şi ar rămâne doar Cărbuneşti.
Să vedem într-o extraordinară...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Deci, oricum, ne vom întâlni într-o şedinţă extraordinară, pentru
rectificarea bugetară survenită ca urmare a rectificării la nivelul Guvernului.
Cine este pentru amendamentele propuse de mine?
Amendamentele erau în legătură cu Măgureni, Lipăneşti, Boldeşti Grădiştea şi Gornet Cricov.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Propunerea a fost aprobată cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc.
Şi acum, hotărârea aşa cum v-a fost citită ea.
Cine este pentru? Împotrivă? Domnule Enescu! Îl văd întotdeauna. Vă
abţineţi, împotrivă, sau pentru? Alegeţi!
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Dl. Rareș Dan Enescu
Mă abțin.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Bun. O abţinere. Domnul Ionică, doriţi şi dumneavoastră să vă abţineţi?
Dl. Eugen Ionică
Am votat.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu cred că este vorba de anumite localităţi aici, eu cred că putem să
votăm.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi „pentru” și o
abținere (Enescu Rareș Dan).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Numărul 17 (devenit 15). Diverse.
Aici, aş vrea eu să iau cuvântul, la Diverse.
Şi dumneavoastră, domnul Răducanu, cu mare plăcere!
Imediat, vă dau cuvântul!
O să îmi permit să încep eu.
V-am anexat la mapă o Informare, în legătură cu drumurile judeţene.
Dl. Dorin Tudora
Îmi cer scuze, dar trebuie să plec.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă rog, haideţi, cum, faceţi parte din grupul consilierilor PNL care mi-au
solicitat anumite explicaţii, am văzut Comunicatul de presă.
Dl. Dorin Tudora
Am o problemă personală și trebuie să mă retrag.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înțeles.
(Domnul consilier județean Tudora Dorin s-a retras de la lucrările
ședinței).
Dl. Bogdan Andrei Toader
V-am anexat această Informare în scopul de a vă demonstra, încă o dată,
faptul că, la începerea mandatului noului Consiliu - şi vă anunţ că prima şedinţă a
fost în luna august şi în luna august s-au demarat toate procedurile pentru
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reabilitarea acestor drumuri, în care - am şi stenograma şedinţei, nu v-am anexat-o,
în care domnul Ionică îmi sesiza drumul de la Drăgăneşti...
Dl. Adrian Ionică
Așa este.
Dl. Bogdan Andrei Toader
... corect şi aţi votat cu toţii, în unanimitate.
V-am spus că vom avea grijă de reabilitarea acestor drumuri.
Consider că nu am făcut o greşeală atunci, cum nu o fac nici acum,
faptul că mi-am dorit să reabilitez aceste drumuri care nu au mai fost asfaltate, cred
că, de prin anul 2000.
Dl. Eugen Ionică
Vreo 17 ani.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vreo 17 ani. Da?
Am încercat să fac un lucru bun. Văd că sunt criticat şi când facem
lucruri bune, dar nu este nicio problemă. Este învăţare de minte şi acest lucru.
V-am arătat în Informare tot parcursul: de unde am avut bani pentru
aceste lucruri, de unde au venit cei 50 km, lungimea tronsoanelor propuse.
V-am spus, când a apărut pe SEAP, v-am spus şi suma şi economia
făcută, v-am anexat şi firmele care au participat la procedura de achiziţie publică,
vă pot spune şi ce a însemnat Caietul de sarcini şi scrie şi aici. Nu aş vrea să
dezvolt pentru că, totuşi, consider că am făcut un lucru bun, încercând să
reabilităm aceste drumuri din judeţul Prahova.
Vă anunţ că ieri am sistat aceste lucrări, nu în urma Comunicatului, ci în
urma condiţiilor meteo care au devenit improprii pentru continuarea lucrărilor de
asfaltare. Nu ştiu ce aţi vrut dumneavoastră să faceţi, prin acel Comunicat de presă.
Aţi încercat să îmi explicaţi că nu am făcut un lucru bun demarând
această procedură sau aţi încercat să vedeţi cât rezist la un linşaj mediatic care nu
îşi avea rostul, mai ales că nu era vorba de campanie, mai ales că erau lucrări
majoritare pe drumuri care ţin de primării PNL, majoritatea şi mai ales că nu ştia
nimeni că, Consiliul judeţean are în grijă acele drumuri, ci tot la primari se duceau
să reclame.
Dar, vedeţi, aşa se întâmplă.
Data viitoare - vă spun ceva - nu vom mai demara aceste lucrări decât cu
acordul dumneavoastră.
O să vin să vă supun atenţiei şi proiectul...
Vă spun un lucru: dacă voiam să le facem cum ar trebui făcute, ar fi
durat doi ani de zile, pentru că necesită autorizaţie, modificarea infrastructurii
necesită autorizație, care necesită intabulare, care necesită...
Dl. Eugen Ionică
Ridicări topografice.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Mulțumesc. Este bine că ştim.
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Deci, acele drumuri puteau sta în acele condiţii, cred că un an şi
jumătate, doi ani.
Am încercat să facem un lucru bun, cu acordul, susţinerea şi votul
dumneavoastră.
Faptul că acum v-aţi răzgândit, fiind campanie electorală, înţeleg.
Nu este nicio problemă.
La mine, să ştiţi, campania electorală ţine undeva la patru ani de zile, de
obicei. Un mandat întreg.
Dacă dumneavoastră consideraţi că o lună de zile, plină de astfel de
comentarii şi de denigrări, chiar şi la persoană, am văzut - ruşine! -, că am forţat
eu... - nu ştiu dacă este Răzvan Moşu aici -...
Dl. Răzvan Moșu
Da.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Domnul Moşu, vă rog frumos, să le spuneţi stimaţilor colegi...
Dl. Răzvan Moșu
A fost o inițiativă a mea, plus că acel comunicat se ... niște fotografii...
Dl. Bogdan Andrei Toader
V-aş ruga să vă abţineţi, data viitoare, ca să ne înţelegem, da?!
Fără imagini , Comunicatul a fost sec -, aşa mi-am dorit să fie, nu ca să
răspund în contradictoriu.
Aţi făcut o greşeală.
Părerea mea... ar trebui să v-o asumaţi.
Să ştiţi că nu forţez pe nimeni să facă absolut nimic în Consiliul
judeţean.
Nu am urcat o dată la etajul şapte, unde se ţin Achiziţiile Publice, ca să
mă credeţi.
Niciodată nu am urcat la etajul şapte.
Ştiţi din ce cauză? Să nu fiu suspectat de..., dar faptul că mi-aţi adresat
acele cuvinte...
Să ştiţi, campania electorală şi activitatea Consiliului judeţean se
derulează patru ani de zile, de acum încolo.
Atât am avut să vă spun, restul comunicaţi dumneavoastră primarilor că
lucrările au fost sistate şi că nu vor beneficia de asfaltări. Mulţumesc.
Vă rog.
Dl. Dan Ciolac
Deci, un scurt istoric...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Era semnat grupul PNL, deci, de aceea m-am adresat tuturor colegilor.
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Dl. Dan Ciolac
O lămurim.
Deci, un scurt istoric: această zonă de care discutăm, a fost văduvită ani
de zile de investiţii şi de atenţia pe drumuri.
Acum ceva vreme, poate că sunt nişte ani, am făcut un plan foarte mare
de reabilitare a drumurilor din zona de sud.
În momentul în care am discutat, la începutul anului, de reabilitarea
drumurilor din aceste zone, am salutat, am fost toţi de acord.
Nu trebuie, totuşi, să uitaţi că ani de zile - şi aceasta a fost o verificare
făcută de mine -, la începutul mandatului - cred că în 2008 -, o anumită localitate
nu a primit, până în anul 2008, sau cel puţin timp de opt ani de zile, niciun ban de
la Consiliul judeţean.
Se cheamă Drăgăneşti, este verificat.
Acum trecem la subiectul comunicat de presă.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Eu cred că am alocat la Drăgăneşti, cel puţin...
Dl. Dan Ciolac
Nu. Este vorba de o perioadă mult mai veche.
Vă spun că această zonă a fost văduvită, de-a lungul vremii, de investiţii
serioase...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Eu ştiu că tragem şi gaze la Drăgăneşti.
Dl. Dan Ciolac
Domnule preşedinte, este vorba de o perioadă îndelungată, am vorbit de
istoric, nu de...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles.
Dl. Dan Ciolac
Acum, venim la zilele noastre.
Acel Comunicat de presă se referă la următorul aspect: nu la faptul că se
face reabilitarea drumului, ci la faptul că s-a început reabilitarea drumului doar
turnându-se un covor asfaltic, când acolo existau cratere.
După ce s-a sesizat acest lucru - deci, eu vă spun ce ştiu -, s-a dat
dispoziţie de şantier şi s-au remediat şi acele gropi, pe care nu poţi să le rezolvi cu
un covor asfaltic de 4 centimetri.
La aşa ceva se referea Comunicatul nostru.
Noi nu am solicitat încetarea lucrărilor şi nici nu vom solicita, deci, noi
dorim să continuaţi lucrările.
A existat chiar un zvon că, pe data de 18, Consiliul judeţean vrea să
sisteze lucrările pe 18, 19...
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Pe 17 am dat ordinul de începere.
Dl. Dan Ciolac
Da, ştiu, aceasta era şi suspect, când pe 18, 19, 20, poate 21, au fost
temperaturi foarte bune şi eu cred că vor mai fi temperaturi foarte bune.
Sunt intervale, în timpul zilei, dacă vă uitaţi pe Buletinul Meteo, în care
temperaturile permit să se lucreze şi nu aş vrea să se spună: „Este frig dimineaţa,
nu lucrăm!”, pentru că de aceea ajungem să facem 1 km de drum în zece ani şi alţii
fac în două zile, sau ...da?
Deci, să permitem firmelor ca, atunci când temperaturile, sau când se
respectă normativul, să lucreze.
La aşa ceva se referă Comunicatul nostru.
Nu ştiu cum s-a început lucrarea - dacă s-a mers pe acel drum şi s-a
văzut în ce stare este -, de ce nu s-au prevăzut, de la început, acele reparaţii?
Deci, dacă vreţi să transformăm acest subiect în subiect electoral, mie
îmi pare rău, noi nu vrem aşa ceva, noi vrem să ajutăm acea zonă, nici nu mă
interesează ce culoare are primarul din zona respectivă.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles.
Dl. Dan Ciolac
Aşa cum nu ne-a interesat, acum mulţi ani, dacă vă aduceţi aminte, când
Consiliul judeţean a făcut un împrumut, criticat de unii şi am făcut zeci de
kilometri, unii dintre ei sunt şi acum în stare extraordinară, pentru că, atunci când
s-a încheiat licitaţia, executantul a fost obligat ca, timp de cinci ani de zile sau nu
ştiu pe ce perioadă, să facă întreţinerea drumului, pe banii lui.
Și vă spun că mergeam, de exemplu, către Starchiojd şi nu puteai să
depăşeşti 60 de km la oră sau 50 de km pe anumite zone, unde aveai voie, pentru
că ţi se rupea maşina.
Mergeţi acum şi acum se merge bine, sunt zone în care, într-adevăr...
deci, sunt şi alte drumuri.
Deci, noi dorim să facem o treabă bună.
Sesizarea noastră s-a referit la acele elemente care trebuiau prevăzute de
la început și să nu facem Caiete de sarcini, din birou. Mulţumesc.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Pot să vă citesc doar ceva? Pot? Nu ştiu, poate este bine, poate este rău.
„Grupul consilierilor judeţeni PNL solicită, de urgenţă, convocarea unei
şedinţe extraordinare a Consiliului judeţean, în care consilierii județeni să prezinte
prahovenilor Darea de seamă asupra costurilor acestei operaţiuni electorale
iresponsabile”. Continuăm.
„De asemenea, solicităm instituţiilor Statului să verifice dacă nu cumva,
în această situaţie, discutăm despre un abuz în serviciu, despre o cheltuială
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electorală în folosul PSD - ALDE, care încalcă, inclusiv, legea electorală, prin
această formă de mituire a electoratului”.
Deci, ziceţi că nu este o chestie electorală?
Puteţi să reluaţi ce aţi spus mai devreme? Doar aşa, de curiozitate,
puteţi?
Dl. Dan Ciolac
Nu, se referă la dumneavoastră să nu o faceţi electorală.
La noi, această sesizare s-a referit...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mai citesc?
Dl. Dan Ciolac
Domnul preşedinte...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mai citesc?
Dl. Dan Ciolac
... ştiţi foarte bine, sesizarea s-a referit la faptul că s-a început turnarea
covorului asfaltic fără să se repare ditamai gropile. Despre ce...
Vă faceţi că nu înţelegeţi.
Ştiţi, domnilor, eu, la viaţa mea chiar am citit, aşa că, vă rog, nu mă luați
cu...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Aţi vrut... Da, ştiu şi cine l-a scris, nu este problemă, simţim limbajul.
Vă rog!
Domnule, mi-aţi cerut explicaţii, aşa aţi solicitat în Comunicat!
Vă dau toate explicaţiile necesare.
Dl. Dan Ciolac
Eu vă spun acum - sunt colegii lângă mine -, că aceasta dorim noi.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Deci, vă deziceţi de Comunicat?
Dl. Dan Ciolac
Nu mă dezic.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu.
Dl. Dan Ciolac
Avem Comunicatele PSD-ului aici.
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Dl. Rareş Dan Enescu
Domnilor colegi, mi s-a dat cuvântul, am înţeles, da?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Da, vă rog! Îmi cer scuze!
Dl. Rareş Dan Enescu
Mulţumesc.
Întâi, ce să zic? Succes la alegerile parlamentare care or să aibă loc peste
câteva săptămâni.
Domnule preşedinte, eu vreau să mi se trimită - de către cine trimite,
domnul Moşu sau altcineva din Consiliul judeţean - şi poze, pentru că abia ştiu ce
se întâmplă în judeţ mai bine decât... dacă... sau nu, în perioada în care nu mă
duc în judeţ.
Cred că ce a spus domnul Ciolac, liderul de grup PNL - şi cred că sunt în
asentimentul colegilor mei şi al ALDE -, că nu reflectă Comunicatul de presă probabil, făcut de un candidat al lor - şi, acum, stăm să facem polemică fără sens şi campanie electorală pe, eu ştiu, ce face unul sau altul.
Îmi aduc aminte că m-am abţinut acum, la un proiect de hotărâre, în care
multe modificări, cu multe amendamente supuse la vot şi trecute, reprezintă
primăriile dumneavoastră, probabil, este bine acum.
Rog să mi se comunice, în continuare, poze, comunicate, tot ce face
Consiliul judeţean, pentru că aşa este normal, pentru o transparenţă cât mai bună.
Mulţumesc.
Dl. Dan Ciolac
Vreau un drept la replică.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vreţi un drept la replică?
Vă rog!
Dl. Dan Ciolac
Deci, eu nu am spus că nu sunt de acord cu Comunicatul.
Eu v-am explicat care este situaţia.
Stimaţi colegi! Discutăm deschis sau nu discutăm?
Ştiu că au fost, de la... dintre dumneavoastră, oameni care au spus că
reparaţia acelor drumuri constituie un avantaj electoral pentru noi.
De aici s-a şi iscat rapida încheiere...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Şi, de fapt, este pentru noi.
Dl. Dan Ciolac
Nu, deci, nu vreau să discut subiectul acesta.
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Vi s-a spus, de aceea s-a şi auzit, că se va da ordinul de încetare a
lucrărilor mai devreme.
Eu aş vrea şi, ca să dovedim faptul că toţi avem bună - credinţă, aş vrea,
atunci când temperaturile permit sau când se respectă normativul, să văd că se
lucrează şi, atunci, ce atâta vorbă?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles. Bun. Vă mulţumesc.
Sunt foarte curios ce vrea dânsul să spună, că aşteaptă...
Vă rog!
Dl. Nicușor Răducanu
Am să ies din sfera politicului şi trecem în sfera administrativă.
Ar trebui ca, data de 1 noiembrie 2016, ar trebui înscrisă cu negru pentru
Consiliul judeţean.
Aveţi un coleg care a fost condamnat şase ani de zile, domnul Daniel
Alixandrescu, în primă instanţă.
Domnul respectiv a făcut parte din cei 225 de oameni ai Consiliului
judeţean, a avut în subordine 59 de oameni.
Oare numai el este singurul vinovat?
Ar trebui, totuşi, să rămână, undeva, trecută acolo, această problemă, în
atenţia tuturor celor care fac parte din Consiliul judeţean.
În atare idee, am trei interpelări şi o întrebare.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Trei interpelări şi o întrebare.
Dl. Nicușor Răducanu
Da.
Primul: aş dori Raportul Curţii de Conturi pe 2016.
Doi: tot legat de această problemă, aş dori şi eu Decizia Curţii de Conturi
din 2015, aferentă Raportului controlului Curţii de Conturi pe 2015.
Doi: aş dori şi un tabel de la Serviciul Juridic - Contencios, un tabel cu
toate speţele, în care Consiliul judeţean este implicat şi, dacă este implicat, ca parte
civilă, valoarea părţii civile, precum şi reprezentarea, dacă reprezentarea se face
internă sau externă.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Internă, toată.
Dl. Nicușor Răducanu
OK.
Trei: deci, în baza...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Pentru ce este extern venim în Consiliu, să cerem aprobarea.
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Dl. Nicușor Răducanu
OK.
În baza Legii nr. 215 doresc şi eu un tabel, Departamentul Tehnic - ştiu
că există acest tabel -, un tabel cu asocierile dintre Consiliul judeţean şi primăriile
din judeţ, precum şi sumele aferente, pentru anul 2016.
Acestea sunt cele trei interpelări.
Şi întrebarea este pentru doamna Ludmila Sfîrloagă: ştiu că aţi fost, în
această perioadă, în diferite localităţi, ţări.
În ultima, dintr-un Raport economic, ştiu că aţi fost în Italia, la Rimini.
Normal, conform Regulamentului intern al Consiliului judeţean, va
trebui să faceţi o Informare privind rezultate, scopuri, pentru că Raportul economic
a ajuns în Direcţie, dar această Informare - de când ştiu eu, de şase luni de zile, de
patru luni de zile sunt în Consiliul judeţean -, nu am primit nicio informare, noi,
consilierii judeţeni. Vă mulţumesc.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Mulţumesc, domnule coleg!
Informarea există la dosarul de deplasări de la Rovigo. Nu există decont
al deplasării fără această Informare.
Dl. Nicușor Răducanu
OK. Aşteptăm Informarea, o aşteptăm în plen.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Este depusă. În baza acelei Informări s-au făcut toate actele necesare.
Există un Regulament al Consiliului judeţean pe care vă rog să îl studiaţi.
Dl. Nicușor Răducanu
L-am studiat, doamnă!
Comisia de Integrare Europeană prevede că aduce în plenul consilierilor,
în plenul şedinţei, aduce Informarea cu rezultatele obţinute.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Spune că se depune la decontul deplasării.
Dl. Nicușor Răducanu
OK.
Atunci doresc şi eu acest Raport privind activitatea din Italia, de la
Rimini. Mulţumesc.
Dna Ludmila Sfîrloagă
De la Rovigo, domnule!
Dl. Nicușor Răducanu
De unde a fost.
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Sigur, iar în privinţa celorlalte...
Dl. Nicușor Răducanu
Iar celelalte, de când sunt, până...
OK., cu atât mai mult! Atunci, toate deplasările aferente...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Domnul Răducanu!
Dl. Nicușor Răducanu
Vă ascult!
Dl. Bogdan Andrei Toader
Revenind la cele trei interpelări - nici măcar nu trebuie să faceţi
interpelare, este dreptul dumneavoastră să solicitaţi acte şi nu în baza Legii nr. 544,
ci în baza faptului că sunteţi consilier -.
Doamnele de la Economic vă pot pune, cu mare plăcere, la dispoziţie şi
Controlul Curţii de Conturi, care, cred eu, a ieşit foarte bine în acest an şi Decizia
din 2015, fără nicio problemă şi, ce aţi mai cerut?
Dl. Nicușor Răducanu
Tabelul privind asocierile.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Tabelul privind asocierile - chiar mi-aş dori să îl consultaţi cu toții,
pentru că este foarte interesant să vedeţi cât la sută a fost cheltuit, din păcate.
Deci, îl avem pe tot anul 2016...
Dl. Nicușor Răducanu
Îl ştiu, l-am văzut, dar am zis, în şedinţă, să vi-l solicit, decât să mă duc
direct la directorul Departamentului respectiv.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Este dreptul dumneavoastră ca şi consilier judeţean.
Dl. Nicușor Răducanu
OK.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Dacă altcineva mai doreşte...?
Dna Ludmila Sfîrloagă
Stimaţi colegi!
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