ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES – VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Prahova
din data de 17 martie 2017, ora 12,00
La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 105 din
10.03.2017 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, Dumitru Mihaela
Carmen, Enescu Rareş-Dan, Hornoiu Gabriel, Ilie Mihai-Viorel, Ionică Adrian,
Ionică Eugen, Ionică Ion, Meşca Darius-Dumitru, Neaga Gheorghe, Nică Justinian
Feodor, Nistor Marian-Tudor, Papuc Rodica-Mariana, Pinţoiu Toma, Pîrvu Ionel,
Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, Sepşi Daniel, Soiu Mihail-Iulian, Toma
Horia-Victor, Tomoşoiu Adrian, Tudora Dorin, Tudoran Lorin-Gabriel, Viter
David-Andrei, Niţă Cătălin-Răzvan, Stoian Sorin George şi Ardeleanu Georgiana
Anca.
Au lipsit domnii consilieri judeţeni Necula Gheorghe şi Răducanu
Nicuşor.
De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean au participat următorii
invitaţi: dl. Mihail Pavel, secretarul judeţului Prahova; dna Livia Barbălată,
director executiv al Direcţiei generale tehnice şi patrimoniu; dl. Corneliu Adrian
Ioniţă, director executiv al Direcţiei generale tehnice şi patrimoniu; dl. Ion
Iordăchescu, directorul executiv al Direcţiei servicii şi achiziţii publice; dl.
Alexandru Andron, şeful Serviciului transport din cadrul Direcției servicii și
achiziții publice; dna Elena Popescu, directorul executiv adjunct al Direcţiei
economice; dna Daniela Găvan, șeful Serviciului buget și creanțe din cadrul
Direcției economice; dna Silvia Constantinescu, directorul executiv adjunct al
Direcţiei proiecte cu finanţare externă; dna Elena Ion, şeful Serviciului resurse
umane; dna Mita Enache, directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură
Judeţeană Prahova; dl. Sorin Otincelescu, directorul executiv al Direcţiei Judeţene
de Pază Prahova; dl. Cătălin-Răzvan Niţă, supleant pe lista PSD; dna GeorgianaAnca Ardeleanu, supleant pe lista PSD, dl. Sorin-George Stoian, supleant pe lista
PSD şi reprezentanţii presei.
La ședința Consiliului județean a mai luat parte și domnul Sorin
Popescu, cetăţean din Slănic.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Bună ziua!
Haideţi, vă rog frumos, să ne luăm locurile în sală!
În primul rând, trebuie să anunţ prezenţa: avem prezenţi 29, 31 de
consilieri judeţeni, din cei 33 validaţi la ora aceasta.
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În al doilea rând, aş vrea să vă supun aprobării proiectul ordinii de zi cu
suplimentările. O să dau citire, în acest moment, suplimentărilor, dar, mai întâi,
Imnul, aşa cum mi-a fost sugerat. Mulţumesc!

*

*

*

Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
Pentru ordinea de zi avem mai multe proiecte suplimentare.
Cu scuzele de rigoare, dar să ştiţi că, chiar au apărut în cursul acestei
săptămâni, pentru că altfel vi le-am fi şi prezentat dumneavoastră, spre analiză.
Primul proiect, proiectul numărul 6 pe ordinea de zi, este aprobarea
constituirii comisiei de selecţie pentru membrii Consiliilor de administraţie ale
societăţilor la care Consiliul judeţean Prahova este acţionar unic.
Aşa cum ştiţi, conform lui 109 şi 111, aveam obligaţia să contractăm o
firmă, s-au depus dosarele, firma şi-a făcut misiunea, şi-a îndeplinit-o şi acum
trebuie să constituim o comisie pentru selecţia membrilor din Consiliile de
administraţie, acolo unde Consiliul judeţean este acţionar unic.
Urgent pentru noi ar fi Consiliul de Administraţie pentru Parcul Brazi.
Aşa după cum ştiţi, acolo este o situaţie destul de urgentă pentru numirea
unui membru în Comitetul director, pentru declanşarea procedurilor de insolvenţă,
aşa cum am discutat în ultima şedinţă avută pe tema bugetului.
Proiectul numărul 7 este proiect de hotărâre privind constatarea
vacantării temporare a funcţiei publice de conducere de director executiv la
Direcţia Judeţeană de Pază Prahova, în urma numirii în funcţia de demnitate
publică de subprefect a domnului Drăgănescu şi promovarea temporară a domnului
Otincelescu Sorin, pentru ocuparea postului de director al Direcţiei de Pază.
Numărul 8 este proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea de
drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Ionescu
Fabioara şi declararea vacantării locului de consilier judeţean.
Ca să nu mai existe foarte multe întrebări din partea presei, pe acest
subiect, doamna Fabioara Ionescu şi-a dat demisia din Consiliul judeţean, pentru
că, în urma dispoziţiei semnate de preşedintele Consiliului judeţean, începând cu
data de 17, astăzi, ocupă, temporar, prin detaşare, funcţia de Administrator public,
cea pe care a ocupat-o şi în mandatul precedent. Deci, nu a plecat din partid, cum
s-a vehiculat, aşa am înţeles că s-a scris în anumite ziare.
Pe această cale, o şi invit, alături de noi, mai avem un scaun liber,
completăm echipa.
Numărul 9 este proiect de hotărâre privind validarea unor mandate de
consilier.
Acum, pentru că avem prima şedinţă ordinară, am propus, în ordinea
listei, ocuparea şi validarea mandatelor de consilier judeţean.
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Avem o echipă tânără, după cum observaţi.
Numărul 10 este proiect de hotărâre ... pentru depunerea jurământului de
către consilierii judeţeni nou validaţi.
Numărul 11 este proiect de hotărâre privind alegerea, sau, după caz,
desemnarea consilierilor nou validaţi în componenţa unor comisii.
Aveam problema de la Comisia de urbanism, care era incompletă, iar, în
urma demisiei doamnei Fabioara, avem Comisia de buget - finanţe, fără preşedinte,
dacă nu mă înşel şi Comisia de Integrare europeană.
Având în vedere că v-am citit şi v-am argumentat urgentarea şi
suplimentarea ordinii de zi, aveţi comentarii la aceste suplimentări?
Vă rog, domnul Enescu!
Dl. Rareş Dan Enescu
Domnul preşedinte, dacă se adoptă, vă propun ca validarea consilierilor
noi, să fie primele puncte de pe ordinea de zi.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Sunteţi de acord cu suplimentările, în primul rând?
Dna Ludmila Sfîrloagă
Cine este pentru?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă rog!
Domnule consilier, văd că aveţi o întrebare.
Dl. Eugen Ionică
Nu m-am lămurit cu liderul de grup.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu v-aţi lămurit.
Putem, foarte bine, să aprobăm ordinea de zi.
Parcurgem ordinea de zi până la punctul 11, când putem să facem o
pauză, să ne consultăm un pic.
Am înţeles şi este şi normal argumentată.
Eu ştiu că la Buget - Finanţe, secretar este domnul Răducanu.
De asemenea, la Urbanism, secretar este domnul Ciolac.
Dar aceste lucruri, ştiţi că se stabilesc în comisii.
Dacă aveţi alte puncte pentru suplimentarea ordinii de zi?
Dacă sunteţi de acord cu introducerea acestor puncte pe ordinea de zi?
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
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Şi acum, propunerea domnul Enescu ca punctele 8, 9 şi 10 să devină 1, 2
şi 3, sau, mai degrabă să devină 3, 4 şi 5.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Acum să votăm ordinea de zi în integralitatea ei.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31voturi „pentru”, cu
următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Procesului - Verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
judeţean Prahova din data de 31 ianuarie 2017.
2. Aprobarea Procesului - Verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
judeţean Prahova din data de 28 februarie 2017.
3. Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea de drept, prin
demisie, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Ionescu Fabioara şi
declararea vacantării locului de consilier judeţean respectiv - iniţiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
4. Proiect de hotărâre privind validarea unor mandate de consilier
judeţean - iniţiat de Comisia de validare.
5. Depunerea jurământului de către consilierii judeţeni nou validaţi.
6. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - cota de 20%
pe anul 2017 - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului
judeţean Prahova.
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor
agricole şi a preţului mediu al ierbii obţinute de pe pajişti, pentru anul fiscal 2017 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 aprobarea constituirii comisiei 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.
10. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării temporare a
funcţiei publice de conducere de director executiv la Direcţia Judeţeană de Pază
Prahova şi numirea domnului Otincelescu Sorin, pe această funcţie, prin
promovare temporară - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele
Consiliului judeţean Prahova.
11. Proiect de hotărâre privind alegerea sau, după caz, desemnarea
consilierilor judeţeni nou validaţi în componenţa unor comisii - iniţiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
12. Diverse.
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
Primul punct pe ordinea de zi este aprobarea Procesului - Verbal al
şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Prahova, din data de 31 ianuarie 2017.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Numărul 2 pe ordinea de zi este aprobarea Procesului - Verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului judeţean din data de 28 februarie 2017.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
Numărul 3 pe ordinea de zi, fost număr 8, este proiect de hotărâre prin
care se ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean
al doamnei Fabioara Ionescu şi declararea vacantării locului de consilier judeţean
respectiv.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
Numărul 4, fost număr 9, este proiect de hotărâre privind validarea unor
mandate de consilier judeţean.
Aici, în privinţa procedurii, aş prefera să îi validăm şi să şi depună
jurământul, pe rând, fiecare.
Haideţi, să îi validăm pe toţi, sau, cum propuneţi?
Dl. Eugen Ionică
Individual.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Individual
Jurământ individual.
Comisia de validare. Vă rog!
Dl. Rareş Dan Enescu
Mulţumesc, domnule preşedinte!
Vorbeam cu un consilier supleant că este posibil să mă bâlbâi la citirea
Raportului, dar o să încerc să nu o fac.
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Raport privind validarea unor mandate de consilier judeţean: Comisia de
validare aleasă, conform Hotărârii nr. 91 din 29 iunie 2016 a Consiliului judeţean
Prahova, întrunită în şedinţă, a constatat următoarele:
- prin hotărâri ale Consiliului judeţean s-a luat act de încetarea, prin
demisie, a mandatelor de consilier judeţean ale doamnelor Moagher Laura-Mihaela
şi Ionescu Fabioara şi al domnului Nicolae Andrei.
Ca urmare a vacantării a trei locuri de consilier judeţean, deţinute de
Partidul Social Democrat Prahova, se impune examinarea îndeplinirii cerinţelor de
eligibilitate de către primii supleanţi de pe lista acestui partid, la alegerile pentru
Consiliul judeţean, din 5 iunie 2016.
Organizaţia judeţeană Prahova - PSD, confirmă, prin adresa nr. 31 din
16.03.2017, apartenenţa politică la acest partid a domnilor Niţă Cătălin Răzvan,
Stoian Sorin George şi a doamnei Ardeleanu Georgiana Anca, primii trei supleanţi,
fiind îndeplinită astfel cerinţa expres prevăzută de lege, în acest sens.
Ca urmare a examinării realizate, Comisia de validare a constatat că
domnii Niţă Cătălin Răzvan, Stoian Sorin George şi doamna Ardeleanu Georgiana
Anca, îndeplinesc şi celelalte condiţii de eligibilitate prevăzute de lege.
În raport de cele prezentate, Comisia de validare propune Consiliului
judeţean validarea mandatelor de consilier judeţean ale domnilor Niţă Cătălin
Răzvan şi Stoian Sorin George şi al doamnei Ardeleanu Georgiana Anca, primii
trei supleanţi de pe lista Partidului Social Democrat.
Semnează: Comisia de validare, patru din cinci, un loc fiind vacant subsemnatul, Ionică Eugen, Pinţoiu Toma şi Tomoşoiu Adrian -.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc, domnul Enescu!
Dacă sunt propuneri, comentarii?
Dacă nu sunt, vă supun, pe rând, validarea mandatelor de consilier
judeţean.
Dacă nu mă înşel, primul este domnul Niţă Cătălin.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
Pentru domnul Stoian Sorin.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Pentru doamna Ardeleanu Georgiana.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”.
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
Punctul numărul 5, dacă nu mă înşel, de pe ordinea de zi, depunerea
jurământului de către consilierii judeţeni nou validaţi.
Dl. Cătălin Răzvan Niţă
Eu, Cătălin Răzvan Niţă „jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac,
cu bună - credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea, pentru binele
locuitorilor judeţului Prahova. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”
Dl. Bogdan Andrei Toader
Domnul Stoian Sorin.
Dl. Sorin George Stoian
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună - credinţă, tot
ceea ce stă în puterile şi priceperea mea, pentru binele locuitorilor judeţului
Prahova. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”
Dl. Bogdan Andrei Toader
Doamna Ardeleanu Georgiana.
Dna Georgiana Anca Ardeleanu
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună - credinţă, tot
ceea ce stă în puterile şi priceperea mea, pentru binele locuitorilor judeţului
Prahova. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”
Doamne - ajută!
Dl. Bogdan Andrei Toader
Acum, pentru că am trecut de momentul emoţionant al acestei şedinţe, vaş ruga să reluăm ordinea de zi, cu proiectul numărul 6, fostul proiect numărul 3,
proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - cota de 20% pe anul
2017.
Vă rog!
Dl. Eugen Ionică
Domnule preşedinte, eu nu o să particip la vot, la acest punct de pe
ordinea de zi. Deci, nu particip.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles. Vă mulţumesc!
Presupun că sunt nişte motive întemeiate, pe care vi le respect şi pe care
le înţeleg.
(Domnul consilier județean Neaga Gheorghe s-a retras de la lucrările
ședinței).
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Dl. Eugen Ionică
Mulţumesc!
Dl. Bogdan Andrei Toader
Aş vrea un scurt comentariu, înainte să fie votat acest punct.
Vreau să vă spun că am încercat să analizăm, împreună cu aparatul de
specialitate, împreună cu consilierii judeţeni, necesităţile primăriilor, în urma
solicitărilor pe care dânşii ni le-au adresat.
Ştiu că totuşi nu fac faţă aceste sume pentru a rezolva toate problemele
comunităţilor pe care le prezentăm în Consiliul judeţean, dar să ştiţi că am încercat,
pe cât ne-a stat în putinţă, să ajutăm, acolo unde a fost nevoie de cofinanţări şi să
reuşim să echilibrăm un pic dezechilibrul creat de repartizarea de la Finanţe.
Sunt primării care au probleme, sunt primării care au nevoie de mai
mulţi bani.
Vă promit că, la următoarea şedinţă din luna aprilie, în ceea ce priveşte
parteneriatele, asocierile Consiliului judeţean Prahova cu localităţile, vom încerca
să mai echilibrăm, încă o dată, această situaţie, acolo unde ştim că sunt necesare
sume pentru derularea unor investiţii de importanţă pentru cetăţenii din zonele
respective.
Dacă sunt comentarii la acest punct?
Domnul Soiu, să ştiţi că la Breaza am discutat cu domnul primar şi aţi
văzut că Breaza şi Comarnic sunt două situaţii destul de dificile şi am încercat să
fie în top.
La Băicoi, vreau să vă spun - aţi participat la şedinţa cu bugetul -, că am
ţinut cont de cererea Centrului de la Lilieşti, cerere care a stat o bună perioadă în
Spitalul de la Băicoi şi, pentru acest lucru, pentru a remedia defecţiunile care au
apărut, în urma celor doi ani, cât a stat Centrul Lilieşti acolo, să-i acordăm suma de
150 mii, solicitată de primăria Băicoi.
Din acest motiv apare Băicoi cu o sumă mai mare.
Vă explic doar două discrepanţe majore: suma de la Valea Călugărească
este pentru înfiinţarea unei reţele de gaze care este foarte importantă.
Domnul primar ne-a asigurat că are 2 milioane de lei şi a spus: „Vă
promit că nu mai solicit decât pentru această reţea de gaze!”, pentru că problemele
cu apa şi le rezolvă dânsul, depunând pe Ordonanţa nr. 28.
Dacă nu sunt alte comentarii, eu vă supun proiectul la vot.
Să ştiţi că nu am ţinut cont, câtuşi de puţin, de coloratura politică.
Nu a fost acesta criteriul, au fost mai multe criterii administrative.
Dacă nu sunt alte comentarii, vă supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
(Domnii consilieri județeni Ionică Eugen, Hornoiu Gabriel și Dumitru
Cristian nu au participat la vot.)
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
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Numărul 4, fost 4 pe ordinea de zi, actualmente 7, este proiect de
hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a preţului
mediu al ierbii obţinute de pe pajişti, pentru anul fiscal 2017.
Să ştiţi că este un proiect foarte important, chiar dacă nu pare.
Foarte mulţi cetăţeni ne-au adresat solicitări, pentru că, în acest moment,
nu pot concesiona pajiştile.
Am rugat-o pe doamna Enache, fosta noastră colegă, să vină aici,
doamna directoare de la Direcţia Agricolă.
Dacă aveţi întrebări pentru...
Noi doar aprobăm acest preţ nu este stabilit de către noi, vă daţi seama,
că nu am avea nici cunoştinţele...
Dacă aveţi întrebări? Este 0,09 lei/kilogram. Acesta este...
(Domnul consilier județean Viter David Andrei s-a retras de la lucrările
ședinței).
Dna Mita Enache
Este un preţ menţinut, este al treilea an de când se menţine.
În cadrul Direcţiei Agricole, avem un serviciu de politici, care
monitorizează prețurile și a fost un preţ stabilit împreună şi cu formele asociative.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles. Foarte frumos!
Dacă nu sunt comentarii, vă 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
Vă mulţumim, doamna Enache!
Dna Mita Enache
Domnule preşedinte, vreau şi eu să mulţumesc Consiliului judeţean
pentru colaborarea pe care am avut-o în 2010 - 2016, cât am reprezentat camera
Agricolă.
Mulţumesc!
Dl. Bogdan Andrei Toader
Şi noi vă mulţumim.
Numărul 5, fost număr 5, actualmente numărul 8 pe ordinea de zi, este
proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale.
Domnul Sepşi!
Dl. Dan Sepşi
Domnule preşedinte, vă rog să se consemneze că nu voi participa la vot
la acest punct. Mulţumesc!
9

Dna Rodica Mariana Papuc
Şi eu la fel.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Doamna Papuc şi cu domnul Sepşi nu participă şi nici domnul Hornoiu.
Deci, domnul Sepşi, doamna Papuc şi domnul Hornoiu nu participă.
Dacă nu sunt alte comentarii la acest punct de pe ordinea de zi?
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 29 voturi „pentru”.
(Doamna consilier judeţean Papuc Rodica Mariana şi domnii consilieri
judeţeni Sepşi Daniel şi Hornoiu Gabriel nu au participat la vot.)
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
Proiectul numărul 9, fost 6 pe ordinea de zi, este proiect de hotărâre
privind aprobarea constituirii Comisiei de selecţie pentru membrii Consiliilor de
Administraţie ale Societăţilor la care Consiliul Judeţean Prahova este acţionar unic.
Aici v-am furnizat câteva explicaţii, la începutul şedinţei, pentru a
înţelege urgentarea acestui punct.
Acum, aş vrea să ştiţi că, componenţa aceste comisii este formată din
doamna Ion Elena, şef Serviciu resurse umane, doamna Petre Mariana, consilier în
cadrul Serviciului resurse umane şi doamna Saulea Gabriela, consilier în cadrul
Serviciului resurse umane.
Dl. Eugen Ionică
Este cineva?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Da, doamna Ion Elena.
Dna Elena Ion
Legislația impune ca în acestă comisie să facă parte numai personal care
îşi desfăşoară activitatea în domeniul resurse umane.
Şi noi am întrebat și mai ales când echipa de specialişti independenți a
venit, dacă nu consideră că această comisie trebuia să fie un pic mai extinsă, cu
oameni de specialitate şi din domeniul economic şi din domeniul juridic, pentru că
sunt de comparat o matrice, niște criterii pe care societatea, autoritatea...
Este obligatoriu, pentru că din experienţa dumnealor la Cluj, Comisia a
fost extinsă la cinci persoane din mai multe domenii, nu numai din resurse și a fost
contestată.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Noi ne-am fi dorit ca să facă parte mai multă lume, poate şi consilieri
judeţeni, dacă mă întrebaţi pe mine şi mi s-ar fi părut şi normal, întrucât Consiliul
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este acţionar unic, nu aparatul de specialitate este acţionar unic la aceste Societăţi,
dar răspunsul acestei firme, pe care am contractat-o de la Cluj, a fost acesta.
Din acest motiv am venit cu proiectul de hotărâre în această formă,
comisia fiind formată din...
Dna. Ion Elena
Numai din specialişti pe recrutare.
Dl. Bogdan Andrei Toader
...pe resurse umane, persoane de la Resurse Umane.
Dl. Eugen Ionică
Întrebarea este, au competenţe din fiecare domeniu în parte?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu.
Dl. Eugen Ionică
Pentru că acolo avem jurişti, avem economişti.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Aşa este. Nu. Au pe recrutarea forţei de muncă, aşa se spune, că, de fapt,
trebuie să aibă competenţe pe recrutarea forţei de muncă.
Dl. Eugen Ionică
Dar, ştiţi ce se face pe firmele de recrutare acolo? Fiecare firmă are
specialişti pe fiecare domeniu în parte.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Aşa este.
Dl. Eugen Ionică
Recrutarea se face...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Bine, acum o să vă întrerup doar cu un mic amendament.
Doamna Nuşa, care este meseria dumneavoastră.
Dna Elena Ion
Economist. Expert contabil.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Este expert contabil.
Aceasta, doar ca o mică paranteză.
Dl. Eugen Ionică
Nici nu am ... competenţa doamnei.
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Jurist...
Dna Elena Ion
Jurist este Saulea Gabriela ca şi licenţă şi doamna cealaltă este consilier.
Dl. Eugen Ionică
Inginer avem pe cineva? Pe niciunul.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Din păcate, inginer, nu.
Dar am şi eu o întrebare: dumneavoastră, dacă nu mă înşel, lucraţi la o
Societate care chiar acum are în derulare această procedură.
Acolo cum s-a...?
Dl.Eugen Ionică
Nu ştiu.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu ştiţi. Am înţeles.
Presupuneam că aveţi un pic... pentru că noi ne-am trezit cu această
situaţie care nu...
Firma de recrutare a făcut absolut tot, doar că acum vine la selecţie.
Dna Elena Ion
Este următoarea etapă, este cea finală. Primim o listă scurtă, propusă de
acest..., de această echipă intermediară...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Care este şi în ordine.
Dna Elena Ion
... şi care are o ordine şi solicităm celor admişi, în baza acestei selecţii
preliminare, le punem la dispoziţie scrisoarea de aşteptări a autorităţii tutelare, a
noastră şi le solicităm scrisoarea dumnealor de intenţie.
Cu cele două documente şi cu dosarul profesional în faţă şi cu toată
documentaţia pe care această comisie independentă o predă comisiei de selecție,
bifăm şi punctăm și facem un Raport pe care îl înaintăm domnului preşedinte, ca să
îl aducă în atenția dumneavoastră și să solicite Adunării Generale supunerea la vot
a ...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Aici am eu o problemă, sincer.
Mie mi se părea normal să nu mai existe această comisie, firma să
înainteze către AGA şi AGA să selecţioneze.
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Dna Elena Ion
Legea nu prevede că implicarea acestei comisii, a acestui specialist
independent, în faza aceasta finală, pentru partea de 60% din activitatea pe care o
desfăşoară pe aceste norme.
Dl. Dan Ciolac
Vedem noi ce ați selectat dumneavoastră, vor ajunge în AGA și să știți
că nu le dă mai mult de 34 lei/lună/ședință, cât luam noi acum câțiva ani în
urmă.Acum nu mai luăm nimic.
Dl. Bogdan Andrei Toader
CA-urile sunt plătite cu 500 lei brut, 350 net, dar răspunderea este destul
de mare pentru 350.
V-am expus acest punct pe ordinea de zi, v-am spus şi motivaţia pentru
urgentare. Este vorba de situaţia critică în care a ajuns Parcul Brazi.
Vreau să vă spun că, în ultimele informări, apare că ne întreabă: ce
suprafaţă are sediul nostru de acolo şi staţia noastră de electricitate, care este în
proprietatea noastră.
Executorul ne întreabă aceste lucruri şi ce putere are staţia de
electricitate.
Deci, pentru aceasta am vrut să urgentăm, astfel încât ca săptămâna
viitoare, dacă ne ajută Dumnezeu, în cazul acesta, să declarăm procedura de intrare
în reorganizare.
Vă spun, sincer, am ajuns într-o situaţie că, dacă ne întreabă de sediu şi
de staţia de electricitate... cel mai mult ne interesează Parcul Brazi, în acest
moment, ca să putem demara aceste proceduri.
Dacă sunteţi de acord cu acest punct de pe ordinea de zi?
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vreau să vă spun că, pentru acel post de CA din Parcul Brazi, este un
singur candidat.
Dacă nu este eligibil, vă spun că nu ştiu ce o să facem.
Următorul punct pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind
constatarea vacantării temporare a funcţiei publice de conducere de director
executiv la Direcţia Judeţeană de Pază Prahova.
Aici aş vrea să mai fac un mic amendament: în această Direcţie, 20 de
persoane sunt funcţionari publici, restul sunt contractuali, paznicii, efectiv.
Din aceste 20 de persoane, în urma vacantării postului de către domnul
Emil Drăgănescu, ca urmare a numirii dânsului în funcţia de subprefect, din aceste
20 de persoane, trebuia să propunem un înlocuitor, temporar, pentru această
funcţie.
Vi l-am adus să vi-l prezint: este domnul Otincelescu Sorin, este acolo.
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Prestanţă are, după cum se vede, înălţime corespunzătoare, pentru
Direcţia de Pază, este funcţionar public, are studii în administraţie, are şi Master în
Administraţie Publică şi experienţă.
Aţi lucrat şi la Poliţia locală?
Dl. Sorin Otincelescu
Am lucrat şi la Poliţia locală, am ocupat funcţia de şef birou ordine
publică și intervenție rapidă.
Din 2010 lucrez ca şi coordonator obiective la Direcţia judeţeană de
Pază.
Am lucrat, înainte de Poliţia locală, în subordinea Consiliului local,
Direcţia Generală care se numea, la momentul respectiv, de Control a Primăriei.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc! Este de ajuns. Am înţeles.
Dl. Dan Ciolac
Este mai avantajos să facem acest serviciu de pază pentru...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Da. Vreau să vă spun că este mai avantajos să facem acest serviciu
pentru toate clădirile pe care le avem în subordine, decât să facem cu o Societate
de Pază şi Protecţie.
În urma calculelor făcute de noi, ne iese un tarif mai mic pe oră decât
ceea ce este pe piaţa acestor contracte, undeva la 6 - 7 lei, având în vedere că sunt
contractuali, nu sunt funcţionari, adică au salariul, majoritatea, minim pe
economie, nu beneficiază de spor de hrană, sau de alte sporuri, dânşii, pur şi
simplu, sunt paznici, nu sunt încadraţi ca poliţişti de ordine publică, ca să
beneficieze, deci, mergem salariul minim pe economie la absolut toţi.
Anul trecut, singurele costuri, pe lângă cele cu personalul, au fost pentru
dotare, adică spray-uri şi bocanci.
Anul acesta nu mai avem.
Toate cheltuielile pentru investiţii se ridică la 100 mii lei pentru cele 160
de persoane încadrate.
Dacă sunt comentarii pentru acest punct de pe ordinea de zi?
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
Numărul 11 este proiect de hotărâre privind alegerea sau, după caz,
desemnarea consilierilor judeţeni nou validaţi în componenţa unor comisii.
Este vorba doar de repartizarea dânşilor pe comisii.
Restul deciziilor în aceste comisii - cu privire la funcţiile ocupate, care
acum sunt, temporar, vacante -, se va discuta la comisiile respective.
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Deci, presupun că, în şedinţa următoare, înainte de şedinţă, putem să
discutăm, dar acum, să îi repartizăm şi am spus că, întrucât erau două posturi...
Dl. Dan Ciolac
Dna Moagher şi dl. Andrei au plecat din Comisia de Urbanism.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Bun şi intră domnul Sorin Stoian şi domnul Cătălin Niţă, iar doamna să
fie repartizată la Comisia de buget, unde era doamna Fabioara.
Acesta este tot punctul pe ordinea de zi.
Şi domnul Niţă în Comisia de validare, pentru că a plecat doamna
Moagher.
Dl. Rareş Dan Enescu
Şi să mai introducem un articol, între articolul 3 şi articolul 4, pentru
Comisia de Integrare Europeană, că şi acolo sunt vacante...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Poate vor alţi domni consilieri, nu ştiu...
Dl. Rareş Dan Enescu
Domnule preşedinte, potrivit raţionamentului politic stabilit la începutul
acestui mandat, posturile sunt ale PSD-ului.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles. Poate vor de la PSD alţi domni consilieri.
Dar eu zic să venim data viitoare, să lăsăm proiectul cum a fost.
Cumva nu funcţionează Comisia de Integrare Europeană, în acest
moment?
Dl. Rareş Dan Enescu
Nu are preşedinte.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Noi nu urmăm Anglia, în acest demers, nu urmăm Anglia, noi rămânem
în Uniunea Europeană.
Dacă sunteţi de acord cu acest punct de pe ordinea de zi?
Rămâne să discutăm Comisia de Integrare la şedinţa viitoare. Cine este
pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
Pentru că este şedinţă ordinară şi nu am văzut... A, ba da, am văzut
Diverse, v-aş ruga, dacă există probleme la Diverse...
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Eu aş vrea doar să vă spun că am întârziat la această şedinţă pentru că am
fost la dezvelirea unui bust al lui Mihai Viteazul, în comuna Râfov, sat Palanca.
Să ştiţi că, chiar există acolo atestări ale trecerii domnitorului Mihai
Viteazul în acea zonă şi este un gest foarte frumos, iar, în privinţa activităţilor
culturale, v-aş ruga, în măsura în care puteţi - să ştiţi că Centrul de Cultură
desfăşoară foarte multe activităţi -, şi ar fi necesară prezenţa dumneavoastră la
câteva dintre ele.
Un ultim anunţ, domnul Soiu, înainte să vă dau cuvântul: mi-aş dori ca,
săptămâna viitoare, poate să avem discuţia finală pentru bugetul Consiliului
judeţean, în ceea ce priveşte investiţiile Consiliului.
Am avut, pe cheltuieli şi funcţionare şi aţi văzut unde se duce majoritatea
sumelor pe anul acesta, dar avem un excedent destul de generos, care ne permite să
avem şi investiţii şi aş vrea să discut propunerile noastre, cu dumneavoastră şi,
bineînţeles, aştept de la dumneavoastră, ce intenţii şi propuneri aveţi.
Vă rog, domnul Soiu!
Dl. Mihail Iulian Soiu
Mulţumesc, domnule preşedinte!
Cunoaşteţi, din presa locală, faptul că la Breaza au fost, zilele trecute,
nişte manifestări...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Domnul Soiu, pot să vă întrerup doar o secundă?
Înainte să intru în şedinţă, împreună cu domnul Justinian Nica a venit un
domn avocat, Novac, la noi.
Ştim toată această discuţie şi vreau să vă spun că am vorbit cu doamna.
Domnul Stere vine de la Bucureşti, ne întâlnim cu dânsul.
Dacă putem să declarăm noi, Consiliul judeţean, această atestare,
încadrarea clădirii ca monument, o facem noi, în prima şedinţă poate chiar
una...noi avem până pe 30, dar o facem de urgenţă, ca să venim în sprijinul acelei
clădiri.
Înţeleg importanţa şi vă rog, continuaţi!
Dl. Mihail Iulian Soiu
Înseamnă că nu trebuie să mai dau argumentaţie pentru acest fapt...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu este nevoie, vă înţelegem perfect.
Dl. Mihail Iulian Soiu
... dar să învăţăm din greşeli.
Şi eu poate că sunt vinovat, pentru că, în momentul când am fost
preşedintele Comisiei de Cultură acolo, nu am fost suficient de atent asupra
ascestei clădiri...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Să declarăm...
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Dl. Mihail Iulian Soiu
... şi îmi fac „mea culpa”, cu toate că, în acest moment, în ultimele opt
luni au apărut aceste cerinţe din partea celor doi reprezentanţi ai societăţii civile,
care merită toată atenţia şi stima noastră, a brezenilor.
Ce aş sesiza eu?
Bine ar fi dacă am realiza cumpărarea acelui sector, cam o treime din
Parcul Bibescu...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Parcul Dendrologic.
Dl. Mihail Iulian Soiu
... Brâncoveanu - Bibescu, pentru că nu are bani suficienţi primăria
oraşului.
El a fost rupt, a fost tăiat în două şi clădirea principală a rămas aici, iar
porţile, care au şi acelea valoarea lor arhitecturală şi care sunt simbol pe stema
localităţiii Breaza, sunt ale noastre, le-a cedat proprietarul.
Ce mai putem să învăţăm de aici?
Deci, dacă s-ar putea să vină şi Consiliul judeţean - în perspectivă, dacă
nu s-a vândut terenul -, să cumpărăm şi cu sprijinul Consiliului judeţean, acel
edificiu, cu terenul din jur.
Vreau să vă spun că au valoare şi arborii din Parcul respectiv şi trebuie,
urgent, să se facă o evaluare a fiecărei specii.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă spun un lucru: nu putem să achiziţionăm noi, pentru că ar trebui noi
să ne deschidem o secţie a Muzeului de Ştiinţele Naturii acolo. Nu.
Putem să spirjinim cu bani primăria.
Dl. Mihail Iulian Soiu
Să sprijiniţi, aceasta am şi spus.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Deci, nu este o problemă.
Momentan, discuţia prioritară cu domnul primar - pentru alocarea
acestor sume defalcate -, să ştiţi că a fost pentru intrările şi ieşirile din oraş, pentru
Ocina, pentru Nistoreşti şi pentru Talea, înspre Talea, drumul...
Dl. Mihail Iulian Soiu
Da, se lucrează.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Şi am spus că îi alocăm.
Nu am o problemă dacă decidem, în acest for, să alocăm o sumă de bani
pentru achiziţionarea acelei bucăţi de teren.
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Am înţeles că sunt vreo 3.000 metri acolo, din care clădirea şi în spate ar
fi un Parc Dendrologic, care totuşi ar avea nişte specii destul de rare acolo şi care
ar trebui, cum aţi spus şi dumneavoastră, evaluate.
Nu ştiu ce putem să achiziţionăm dar, totuşi, ne trebuie o solicitare din
partea primăriei. Nu putem noi fară...
Dl. Mihail Iulian Soiu
Avem un grup de consilieri care deja va face, la ultima şedinţă, proiectul
de introducere a edificiului în lista monumentelor arhitecturale.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Ar fi foarte binevenit, pentru că este şi greu pentru noi, Consiliul
judeţean, să spunem că încadrăm noi, ca monument, o clădire care, de fapt,
aparţine...
Dl. Mihail Iulian Soiu
Oraşului.
Dl. Bogdan Andrei Toader
... teritoriului administrativ Breaza şi, în plus, patrimoniului cultural
Breaza.
Bineînţeles că, automat, face parte din patrimoniul cultural al judeţului şi
ne dorim acest lucru, dar, v-am spus, este mai uşor aşa.
Dacă nu vor consilierii locali, vă spun, sincer, analizăm posibilitatea, cu
domnul Stere, să declanşăm noi procedura de încadrare a acelei clădiri.
Dl. Mihail Iulian Soiu
Ce învăţământ se mai trage de aici?
Nu ar fi rău dacă aţi proceda la trimiterea unei circulare în toate
localităţile judeţului Prahova, pentru a sesiza, dacă mai sunt asemenea edificii, sau,
ştiu eu, spaţii verzi care au valoare importantă, pentru a le întreţine.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles.
Dl. Mihail Iulian Soiu
Vă mulţumesc foarte mult!
Dl. Bogdan Andrei Toader
Putem să facem. Şi eu vă mulţumesc!
Vă rog, domnul Cristian Dumitru!
Dl. Cristian Dumitru
Mulţumesc!
Voiam doar să vin în spiritul a ceea ce aţi spus dumneavoastră mai
devreme şi ar fi bine ca noi, toţi consilierii - sau, eu, cel puţin nu primesc -, să
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primim o informare la acţiunile culturale ale judeţului, pe e-mail, pentru a putea
participa, pentru că, dacă nu ştim, nu avem cum să participăm la ele.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Invitațiile au fost făcute de Primăria Rîfov.
Dl. Cristian Dumitru
Nu mă refer la ziua de astăzi, am spus de evenimentele culturale
desfăşurate în cadrul judeţului.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Să ştiţi că avem, iar doamna Ludmila se ocupă foarte mult şi să ştiţi că
avem, mai ales în Programul acesta „România 100”, dar şi în Programul pe care îl
dorim „Prahova, capitala aurului negru”.
Dl. Cristian Dumitru
Am putea primi o informare și eu sunt convins că foarte mulți colegi deai mei ar participa.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Unde doriţi să participaţi şi unde puteţi.
Vă rog, domnul Bănică!
Dl. Alexandru Bănică
Domnule preşedinte, dacă se intenţionează - indiferent de cine, de
Breaza sau de Consiliul judeţean -, să se cumpere, să se stabilească preţul înainte,
pentru că, dacă se declară monument natural, atunci va creşte preţul de zece ori.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Chiar dacă crește va fi evaluare.
Dl. Gabriel Hornoiu
Să nu intrăm în amănunte, va fi pe Ordonanța nr. 37.
Dl. Alexandru Bănică
Nu ştiu, dar eu cred că...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă rog frumos, încă două minute! Aţi văzut că am fost destul de eficient.
Am înţeles că este un domn de la Slănic care a venit aici şi vrea să ia
cuvântul.
Vă rog!
Mă scuzaţi, trebuie să le cer acceptul, dacă sunteţi de acord!
Cine este pentru?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”.
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Dl. Sorin Popescu
Bună ziua!
Domnule preşedinte, domnilor consilieri!
Mă numesc Popescu Sorin, sunt un simplu cetăţean din oraşul Slănic,
fără niciun fel de apartenenţă politică, - întâmplător, sunt prin Ploieşti - şi am aflat
de şedinţa dumneavoastră.
Aş dori să vă aduc în atenţie câteva aspecte.
În primul rând, după cum ştiţi, oraşul Slănic este singurul din judeţul
Prahova care nu are o reţea de alimentare cu gaze.
De 27 de ani, de când sistemul centralizat nu mai funcţionează, ne
încălzim la blocuri cu lemne, ca în Evul Mediu.
Întrebarea mea către dumneavoastră este: cât să mai aşteptăm să ieşim şi
noi din Evul Mediu?
Al doilea aspect este: tot la fel, de ceva timp, nu mai avem spital.
Oraşul Slănic este vizitat, anual, de aproximativ 200 mii de turişti, pe
lângă populaţia îmbătrânită care locuieşte acolo.
Avem nevoie de o cameră de gardă, deoarece avem două ambulanţe care,
din câte ştiu eu, nu fac faţă, niciuna cu medic, pentru cazurile şi urgenţele medicale
de acolo şi din zonă.
Până la Ploieşti sunt 40 de km.
O urgenţă de tip stop cardio - respirator sau infarct miocardic nu are
nicio şansă. Văleni este la 25 de km, iar drumul DJ 102, care ar putea să scurteze
distanţa până la cel mai apropiat spital, este într-o stare avansată de degradare.
Al treilea aspect, este cel legat de deszăpezirea de astă - iarnă.
Am circulat foarte des pe ruta Ploieşti - Bucureşti, Ploieşti - Slănic şi la 4
- 5 zile de când ninsoarea s-a oprit, drumul era acoperit cu gheaţă.
Întrebarea mea către dumneavoastră: cum credeţi că o Ambulanţă se
poate deplasa pe un drum cu gheaţă, pentru o urgenţă majoră, dacă eu, cu maşina
personală, mergeam cu 30 de km la oră?
Din ce am înţeles, Caietul de sarcini a fost întocmit în felul următor: să
se acţioneze la lopată, la deszăpezire, doar cu nisip, ceea ce mi se pare aberant în
2017, când ştim foarte bine că aceasă deszăpezire nu este, sub nicio formă,
eficientă.
Din punctul meu de vedere, trebuie acţionat cu sare, pentru că, se ştie
foarte bine, sarea - exact ca şi pe DN 1 -, sarea îndepărtează imediat gheaţa, nu
pentru că avem sare la Slănic, dar aşa este procedura, din câte ştiu.
Cam atât aş vrea să vă spun şi v-aş ruga să vă îndreptaţi atenţia şi către
noi.
Eu sunt unul din puţinii tineri care mai locuiesc acolo, nu mă interesează
politica şi, dacă se poate, aş vrea să trăiesc în continuare aici, nu în altă ţară.
De aceea vă cer ajutorul, pentru că în puterea dumneavoastră stă viitorul
nostru.
Mulţumesc!
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am observat că dumneavoastră aţi spus ceva despre deszăpezire.
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Sunt sigur că ne-aţi făcut o solicitare, în acest sens şi cred că v-am şi dat
răspunsul.
Dl Sorin Popescu
Da, răspuns care din punctul meu de evedere nu este mulţumitor.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles. Bun.
Deci, în privinţa deszăpezirii, nu o să vă mai formulez răspunsul, chiar
dacă este mulţumitor sau nu.
În privinţa gazelor, am un răspuns, să ştiţi. Noi am demarat, în anul
2012, asocierea între comunele Dumbrăveşti, Vărbilău, Aluniş şi oraşul Slănic,
pentru înfiinţare reţea de gaze.
Am mers la TRANSGAZ, avem aprobarea de la TRANSGAZ că dânşii
vor investi şi şi-au prognozat în buget această lucrare.
Am mers mai departe, am făcut proiectul tehnic pe care TRANSGAZ ni
l-a pus la dispoziţie şi au spus să căutăm, să identificăm proprietarii, pentru acordul
dânşilor pentru traversarea proprietăţilor.
Acolo ne-am împiedicat. Ne-am împiedicat în sensul în care primăria
Plopeni nu a vrut să ne dea avizul pentru trecerea cu această reţea în spatele
cimitirului, pentru că îşi doreşte extinderea cimitirului.
Vă spun, sincer, chiar credeţi-mă, deci, există bani la TRANSGAZ,
bugetaţi, special, pentru această lucrare.
Avem proiect tehnic, cam 88% din aceste acorduri au fost strânse de
către primarii acestor localităţi, SRM-ul fiind la Vărbilău, din acel loc va trebui să
vină cu reţea de distribuţie de gaze pentru Slănic, Aluniş şi restul localităţilor, dar,
atâta timp cât legislaţia în vigoare şi faptul că primăria Plopeni nu ne dă avizul
pentru traversarea cu această conductă prin spatele cimitirului, suntem, în
continuare, în aceeaşi situaţie.
Pentru Spital, cameră de gardă, vă spun ceva: aici, nu am nicio vină.
Eu ştiu, totuşi, că găsiţi un spital destul de bine dotat la Văleni, cu nişte
condiţii, eu zic, decente, dar nu înţeleg la ce vă referiţi când spuneţi că drumul DJ
102 are o stare precară.
Dl. Sorin Popescu
De la Slănic spre Văleni. De la Slănic pe DN 1A.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Prin pădure, pe la Cazacu, vă referiţi?
Dl. Sorin Popescu
Nu, de la Muntele Verde spre Schiuleşti.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Acolo da, acela este cel mai rapid drum, acolo drumul are o stare
precară, datorită faptului că acel drum este betonat şi că are o buclă foarte greu
de... maşinile mari, iarna, maşinile de tonaj mare chiar au interzis pe acest drum.
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