ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROCES - VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului judeţean Prahova
din data de 30 martie 2017, ora 15,00
La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 128 din
24.03.2017 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 Mihaela Carmen, Enescu
Rareş-Dan, Ilie Mihai-Viorel, Ionică Adrian, Ionică Eugen, Ionică Ion, Neaga
Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Nistor Marian-Tudor, Papuc
Rodica-Mariana, Pinţoiu Toma, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta,
Răducanu Nicuşor, Sepşi Daniel, Soiu Mihail-Iulian, Toma Horia-Victor,
Tomoşoiu Adrian, Tudora Dorin, Tudoran Lorin-Gabriel, Viter David-Andrei, Niţă
Cătălin-Răzvan, Stoian Sorin-George, Ardeleanu Georgiana Anca şi Măruntu
Nicolae.
Au lipsit domnii consilieri judeţeni Dumitru Cristian, Hornoiu Gabriel şi
Meşca Darius-Dumitru.
De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean au participat următorii
invitaţi: dna Fabioara Ionescu, administratorul public - Consiliul judeţean Prahova;
dl. Mihail Pavel, secretarul judeţului Prahova; dna Alina Georgiana Tincă,
directorul executiv al Direcţiei juridic contencios şi administraţie publică; dna
Livia Barbălată, director executiv al Direcţiei generale tehnice şi patrimoniu; dna
Elena Popescu, directorul executiv adjunct al Direcţiei economice; dna Daniela
Găvan, şeful Serviciului buget şi creanţe din cadrul Direcţiei economice; dna Silvia
Constantinescu, directorul executiv adjunct al Direcţiei proiecte cu finanţare
externă; dl. Nicolae Apostoiu, directorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - Prahova”; dl. Florea Ion,
directorul economic al Spitalului Judeţean de Urgenţă, Ploieşti; dl. Florin Lucian
Sicoie, managerul Muzeului Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”; dna
Emilia Elena Iancu, managerul Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova;
dna Marinela Peneş, managerul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie
Prahova; dna Anişoara Ştefănucă, managerul Centrului Judeţean de Cultură
Prahova; dl. Viorel Călin, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Prahova; dna Ornella Adriana Zecheru, directorul
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Prahova; dl. Florea Matache,
directorul economic al Societăţii Comerciale „Hidro Prahova S.A.”; dna Violeta
Preoteasa, contabil - şef la Centrul Judeţean de Cultură Prahova; dna Ana Virginia
Măruntu - membru PMP; dl. Bogdan Moise, vicepreşedinte PMP şi reprezentanţii
presei.
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Bună ziua!
V-aş ruga să începem şedinţa, dar, în primul rând, să ne ridicăm
pentru Imnul Naţional!

X

X

X

Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
În primul rând, trebuie să vă anunţ prezenţa: avem 33 din 36 de consilieri
judeţeni validaţi, în acest moment, avem 3 absenţi şi, ca să începem şedinţa, vă
propun proiectul ordinii de zi al şedinţei extraordinare a Consiliului judeţean
Prahova, din 30 martie 2017, aşa cum v-a fost el supus, şi următoarele propuneri
pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi: proiect de hotărâre privind
mandatarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Prahova în A.G.A., la Societatea
Comercială „Hidro Prahova S.A.”, pentru aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 şi numărul 19, proiect de hotărâre privind aprobarea
Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile
bugetului Consiliului judeţean Prahova alocate pentru activităţi nonprofit, de
interes judeţean.
Dacă sunt comentarii pentru suplimentarea ordinii de zi?
Vă rog!
Dl. Rareş Dan Enescu
Domnule preşedinte, nu este o completare pentru ordinea de zi.
Rog Comisia de Integrare, cei care mai sunt, domnul Ionică Eugen,
domnul Cristian Popescu, subsemnatul şi domnul Pinţoiu, să rămână după şedinţă,
să vedem ce avem de făcut cu Comisia de Integrare. Mulţumesc.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles. Vă mulţumesc!
Dacă sunt, totuşi, comentarii pentru suplimentare?
Dacă nu, vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi.
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!
Şi acum ordinea de zi, în integralitatea ei.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
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Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”, cu
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean
- iniţiat de Comisia de validare.
2. Depunerea jurământului de către consilierul judeţean nou validat.
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierului judeţean nou
validat în componenţa unei comisii de specialitate a Consiliului judeţean Prahova iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean
Prahova.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului şi
a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului judeţean Prahova, pe anul
2017 - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean
Prahova.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare şi a
concesionării, prin licitaţie publică, a serviciilor de administrare a „Centrului de
Afaceri Multifuncţional Lumina Verde Ploieşti, Judeţul Prahova” - iniţiat de
domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare
demarării procedurilor de achiziţie publică de către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”, în
vederea delegării Serviciului Public de Salubrizare, în zonele de colectare 3
(Drăgăneşti), 4 (Urlaţi) şi 5 (Vălenii de Munte) şi în zona de colectare 7
(Câmpina), stabilite la nivelul Judeţului Prahova - iniţiat de domnul Bogdan
Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului aplicat
pentru activitatea de sortare a deşeurilor municipale în judeţul Prahova în cadrul
Staţiei de Sortare Bodeşti - Scăeni - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
8. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în
suprafaţă de 171 mp, proprietatea MOL România Petroleum Products S.R.L. iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean
Prahova.
9. Proiect de hotărâre privind participarea Judeţului Prahova la
cofinanţarea proiectului „Restaurarea şi consolidarea bisericii Sfânta Treime – sat
Măgureni, comuna Măgureni, Judeţul Prahova” - iniţiat de domnul Bogdan Andrei
Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale hotărârii
nr. 144/2016 a Consiliului judeţean Prahova, referitoare la validarea componenţei
nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Prahova - iniţiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru
protecţia copilului a Judeţului Prahova - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
12. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului judeţean de
transport persoane prin curse regulate efecuate cu autobuze - iniţiat de doamna
Ludmila Sfîrloagă, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
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13. 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.
14. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei pentru stabilirea şi
evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul Societăţii Comerciale „Drumuri şi
Poduri Prahova” S.A. - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele
Consiliului judeţean Prahova.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Prahova
la Festivalul România Broadway New York, ediţia a XVIII-a, Statele Unite ale
Americii, în luna mai 2017 - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele
Consiliului judeţean Prahova.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii „Reabilitare Sistem microzonal
alimentare cu apă (sursa Crasna) - Înlocuire conductă de transport apă potabilă şi
reabilitare construcţii hidrotehnice aferente, de la Staţia de tratare Schiuleşti, la
rezervorul de înmagazinare Gogon, oraşul Slănic” - iniţiat de domnul Bogdan
Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
17. Proiect de hotărâre privind diminuarea marjei de dobândă la
contractul de credit - Linie de finanţare nr. 264/17438/19.07.2007, încheiat cu BCR
- iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean
Prahova.
18. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului
judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială
„Hidro Prahova” S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2017 - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean
Prahova.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului judeţean
Prahova alocate pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pe anul 2017 - iniţiat
de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc, din nou!
Pentru primul punct la ordinea de zi, avem proiect de hotărâre privind
validarea unui mandat de consilier judeţean, iniţiat de Comisia de validare.
Vă rog, Comisia de Validare!
Dl. Rareş Dan Enescu
Domnule preşedinte, astăzi, la 14,30, subsemnatul, domnul consilier
Ionică Eugen, domnul consilier Pinţoiu, domnul Tomoşoiu, domnul Niţă Cătălin,
am elaborat următorul Raport:
- Comisia de validare, aleasă conform hotărârii nr. 91 din 29 iunie 2016 a
Consiliului judeţean Prahova, modificată prin hotărârea nr. 36/2017, întrunită în
şedinţă, a constatat următoarele:
- prin Hotărârea Consiliului judeţean nr. 1/2017, s-a luat act de încetarea,
prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Bozianu Nicoleta
Cătălina.
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Ca urmare a vacantării unui loc de consilier judeţean, deţinut de Partidul
Mişcarea Populară, se impune examinarea îndeplinirii cerinţelor de eligibilitate de
către primul supleant de pe lista acestui partid, la alegerile pentru Consiliul
judeţean din 5 iunie 2016.
Comisia, analizând, constată următoarele...
Acum o să dau citire la o serie de demisii sau de retrageri de pe lista
PMP şi înţeleg că se votează fiecare...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Fiecare...
Dl. Rareş Dan Enescu
... şi am să mă opresc la fiecare, în parte, domnule preşedinte, dacă este
bine aşa.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Eu supun la vot.
Dl. Rareş Dan Enescu
Da. Am să mă opresc ca să supuneţi la vot, că, după aceea trebuie să îi
reluăm pe toţi, la rând.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Citiţi-i pe toţi, în ordine.
Dl. Rareş Dan Enescu
1. Domnul Tudor Eduard Emilian şi-a dat demisia din calitatea de
membru al PMP, conform demisiei înregistrate la nr. 6, din 8 februarie 2017.
2. Domnii Iordache Tiberius, Marcoci Constantin, Muşat Ion, Florea
Gheorghe Gabriel, Militaru Pruteanu Ion, Nenu Daniel Constantin, supleanţi pe
lista PMP, nu mai sunt membri ai acestui partid, conform Hotărârilor Consiliului
Executiv Judeţean al PMP - Filiala Prahova nr. 54 din 14.07.2016, nr. 59 din
29.08.2016 şi nr. 61 din 23.03.2017.
3. Doamnele Popescu Alexandra Crina şi Stătescu Elena şi domnii
Mateescu Constantin Sorin - cred că este Mateescu Cristian Sorin, vă rog să
verificaţi! - Minea Robert Cătălin, Maşcan Neculai, Hodorog Bogdan, Popa Marius
Cristinel, Codescu Valentin, Bercăroiu Gheorghe Dragoş, Cardoşi Nicolae, Radu
Mircea Florian, Şuşu Ciprian Ioan, Ninaci Marius, Bodea Vasile, Marinescu Sorin,
Comşa Gheorghe, Petre Marius Cristian, supleanţi pe lista PMP, au renunţat la
această calitate, conform adreselor înregistrate la Consiliul judeţean Prahova, între
numerele 6.223 şi 6.239 din 27.03.2017.
Organizaţia Judeţeană Prahova a PMP confirmă cu adresa nr. 79 din
27.03.2017, apartenenţa politică la acest partid a domnului Măruntu Nicolae,
următorul supleant, fiind îndeplinită astfel cerinţa expres prevăzută de lege în acest
sens.
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Ca urmare a examinării realizate, Comisia de validare a constatat că,
domnul Măruntu Nicolae îndeplineşte şi celelalte condiţii de eligibilitate prevăzute
de lege.
În raport de cele prezentate, Comisia de validare propune:
- invalidarea alegerii în calitate de consilier judeţean, sau, după caz,
constatarea renunţării la calitatea de supleant de pe lista PMP la
alegerile pentru Consiliul judeţean Prahova din 5 iunie 2016, după
cum urmează:
- Tudor Eduard Emilian, invalidare ca urmare a demisiei din partid;
- Mateescu Constantin Sorin – şi cred că este Cristian, aţi verificat?
Dl. Mihail Pavel
Verificăm acum.
Dl. Rareş Dan Enescu
Da, renunţare la calitatea de supleant;
- Popescu Alexandra Crina - renunţare la calitatea de supleant;
- Minea Robert Cătălin - renunţare la calitatea de supleant;
- Stătescu Elena - renunţare la calitatea de supleant;
- Maşcan Neculai - renunţare la calitatea de supleant;
- Hodorog Bogdan - renunţare la calitatea de supleant;
- Iordache Tiberius - invalidare, ca urmare a excluderii din partid;
- Marcoci Constantin - invalidare, ca urmare a excluderii din partid;
- Popa Marius Cristinel - renunţare la calitatea de supleant;
- Codescu Valentin - renunţare la calitatea de supleant;
- Bercăroiu Gheorghe Dragoş - renunţare la calitatea de supleant;
- Cardoşi Nicolae - renunţare la calitatea de supleant;
- Muşat Ion - invalidare, ca urmare a excluderii din partid;
- Florea Gheorghe Gabriel - invalidare, ca urmare a excluderii din
partid;
- Radu Mircea Florian - renunţare la calitatea de supleant;
- Şuşu Ciprian Ioan - renunţare la calitatea de supleant;
- Ninaci Marius - renunţare la calitatea de supleant;
- Bodea Vasile - renunţare la calitatea de supleant;
- Marinescu Sorin - renunţare la calitatea de supleant;
- Militaru Pruteanu Ion - invalidare, ca urmare a excluderii din partid;
- Comşa Gheorghe - renunţare la calitatea de supleant;
- Nenu Daniel Constantin - invalidare, ca urmare a excluderii din
partid;
- Petre Marius Cristian - renunţare la calitatea de supleant;
Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Măruntu
Nicolae, supleant pe lista Partidului Mişcarea Socială - este o greşeală, sunt multe
greşeli aici... (PMP).
Deci, Comisia constată validarea domnului Măruntu Nicolae, ca şi
consilier judeţean.
Semnează toţi membrii Comisiei de validare.
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Înainte de a-l felicita şi de a-l valida pe domnul Măruntu Nicolae, am
rugămintea la dumneavoastră, noi trebuie să invalidăm, fiecare candidatură, în
parte şi o să v-o supun la vot, pe fiecare în parte.
Este o surpriză şi pentru mine, aceasta este, observ, decizia partidului.
Surprinzător este că au atât de mulţi membri, lucru pentru care îi felicit,
nu ştiam acest lucru.
Articolul 1. Se constată invalidarea din calitatea de consilier, sau, după
caz, se constată renunţarea la calitatea de supleant de pe lista Partidului Mişcarea
Populară la alegerile pentru Consiliul judeţean din 5 iunie 2016, după cum
urmează:
Tudor Eduard Emilian – invalidare, ca urmare a demisiei din partid.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Este vot pentru persoană.
Se face individual.
Domnul Mateescu Constantin Sorin – renunţare la calitatea de supleant.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Popescu Alexandra Crina – renunţare la calitatea de supleant.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Minea Robert Cătălin – renunţare la calitatea de supleant.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Stătescu Elena – renunţare la calitatea de supleant.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
V-aş ruga, domnul Ionică, să nu rămâneţi cu mâna sus, că vă trec la
abţineri.
Domnul Maşcan Neculai – renunţare la calitatea de supleant.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Hodorog Bogdan – renunţare la calitatea de supleant.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Iordache Tiberius – invalidare, ca urmare a excluderii din partid.
Cine este pentru?
Dl. Dan Ciolac
Domnul preşedinte, am eu aici o intervenţie.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă rog!
Dl. Dan Ciolac
Aici este vorba de faptul că el a fost exclus.
Noi luăm act de excludere. Procedura şi responsabil pentru respectarea
procedurilor privind..., sunt ale partidului.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Corect!
Noi aprobăm invalidarea, aşa cum aprobăm şi validarea mandatului. Este
aceeaşi procedură, pentru că nu mai îndeplineşte condiţia de apartenenţă la partidul
pentru care a candidat.
Deci, noi votăm invalidarea, aşa cum votăm şi validarea, după aceea, a
dânsului, la finalul acestei liste.
Continuăm.
Iordache Tiberius – invalidare, ca urmare a excluderii din partid.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Marcoci Constantin – invalidare, ca urmare a excluderii din partid.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Popa Marius Cristinel – renunţare la calitatea de supleant.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Codescu Valentin – renunţare la calitatea de supleant.
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Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Bercăroiu Gheorghe Dragoş – renunţare la calitatea de supleant.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Este de la Breaza, domnul Soiu, Bercăroiu Gheorghe Dragoş.
Domnul Cardoşi Nicolae – renunţare la calitatea de supleant.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Muşat Ion – invalidare, ca urmare a excluderii din partid.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Florea Gheorghe Gabriel – invalidare, ca urmare a excluderii din partid.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Radu Mircea Florian – renunţare la calitatea de supleant.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Şuşu Ciprian Ioan – renunţare la calitatea de supleant.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Ninaci Marius – renunţarea la calitatea de supleant.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Bodea Vasile – renunţare la calitatea de supleant.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Marinescu Sorin – renunţare la calitatea de supleant.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Militaru Pruteanu Ion – invalidare, ca urmare a excluderii din partid.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Comşa Gheorghe – renunţare la calitatea de supleant.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nenu Daniel Constantin – invalidare, ca urmare a excluderii din partid.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Dl. Adrian Ionică
Mă abţin la ultimul, este din Plopeni.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Deci, la Nenu?
Dl. Adrian Ionică
Aşteptam la ultimul.
Dl. Bogdan Andrei Toader
A, bun. Ultimul este Petre Marius Cristian – este fostul meu membru,
dacă nu mă înşel – renunţare la calitatea de supleant.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? O abţinere, domnul
Ionică.
Dl. Adrian Ionică
Adrian.
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Adrian. Corect, da. Nu este nici Eugen, nici Ion.
Ionică Adrian, abţinere.
Membrii Consiliului judeţean nu fost de acord cu 32 voturi „pentru” şi o
abţinere (Domnul consilier judeţean Ionică Adrian).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Articolul 2. Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului
Măruntu Nicolae, supleant pe lista Partidului Mişcarea Populară – aşa scrie la
mine.
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.
Putem trece la punctul numărul 2 de pe ordinea de zi: depunerea
jurământului de către proaspătul consilier validat.
Dl. Nicolae Măruntu
„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-mi ajute Dumnezeu!”
Dl. Bogdan Andrei Toader
Să îl aplaudăm!
Vă mulţumesc!
Din acest moment are drept de vot.
Dl. Mihail Pavel
Da.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Proiectul numărul 3 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind
desemnarea consilierului judeţean nou validat, în componenţa unei comisii de
specialitate a Consiliului judeţean Prahova.
Dânsul, am înţeles că va intra în locul doamnei Bozianu, în Comisia nr. 1
de Buget – Finanţe, care are, începând de astăzi, un nou preşedinte, pe domnul
Bănică Alexandru.
Dacă sunteţi de acord cu desemnarea domnului consilier Măruntu în
Comisia de Buget – Finanţe?
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Ştiu că doamna Bozianu era economist. Dumneavoastră?
Dl. Nicolae Măruntu
Jurist.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Jurist. Merge.
Proiectul numărul 4 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de sub
autoritatea Consiliului judeţean Prahova.
Având în vedere faptul că bugetul este destul de stufos şi aţi observat că
v-am trimis proiectul de buget, pentru a-l avea, va trebui să îl votăm pe articole.
Aşa cum v-a fost trimisă Expunerea de motive, pentru Secţiunea de
funcţionare, avem suma de 408.303,03 mii lei.
1. Venituri proprii, total – din care:
- 160.262,57 de mii lei, cota de 11,25 reprezentând sume defalcate
din impozitul pe venit;
- 27% din cota de 18,50 din IVG – pentru echilibrarea bugetelor
locale;
- impozitul pe mijloacele de transport;
- taxe şi tarife pentru eliberarea licenţelor şi a autorizaţiilor;
- venituri din concesiuni şi închirieri - 2.847, 57 mii lei;
- alte venituri din proprietate – 460 mii lei;
- venituri din prestări servicii – 150 mii lei;
- venituri din amenzi şi din alte sancţiuni – aici ne referim la
doamna Iatan şi la Serviciul transport – 700 mii lei;
- alte venituri – s-a prevăzut suma de 55 mii lei, venituri din
dividente de la societăţile la care Consiliul judeţean este acţionar.
2. Donaţii şi sponsorizări – 182,46 mii lei.
3. Sume defalcate din Taxa pe Valoare Adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, repartizate prin Legea nr. 6 din
2017, Legea bugetului de stat pe anul 2017, în sumă de 89.306 mii lei, din care:
- 20.412 mii lei, pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului,
ceea ce vă şi spuneam, la începutul acestui an, o sumă foarte mare pentru
susţinerea a tot ce înseamnă sistemul de protecţie socială.
Apoi, tot în acest capitol, 29.183 mii lei pentru susţinerea Centrelor de
asistenţă socială a persoanelor cu handicap.
- 119 mii lei pentru cămine pentru persoane vârstnice;
- 14.724 mii lei pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie.
Este vorba de Programul „Lapte şi Corn”;
- 1.991 mii lei pentru cheltuielile privind implementarea Programului de
încurajare a consumului de fructe în şcoli, Programul „Măr în şcoli”;
- 17.271 mii lei pentru finanţarea învăţământului special şi a Centrelor de
resurse şi asistenţă educaţională, din care:
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- salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale stabilite prin lege,
precum şi contribuţiile aferente acestora – 15.049 mii lei;
- cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de
învăţământ special şi a Centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională –
2.040 mii lei;
- sume pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016 – 182 mii lei;
- 5.606 mii lei pentru finanţarea, conform articolului nr. 5, alineatul (1),
punctul f şi g din Legea nr. 6/2017, Legea bugetului de stat, a următoarelor:
- plăţile contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de
cult;
- servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea
Consiliilor judeţene.
4. Sume defalcate din Taxa pe Valoare Adăugată pentru drumuri
judeţene şi comunale, în sumă de 6.819 mii lei, sumă repartizată bugetului propriu
al judeţului prin Hotărârea Consiliului judeţean nr. 31 din 17.03.2017.
Aş face o scurtă paranteză: suma era de 10 mii de lei.
Au rămas în bugetul propriu 6.819... 10 mii de mii.
Este corect ce aţi spus dumneavoastră – 10 milioane, 100 de miliarde, ca
să zicem şi în bani vechi, dacă doriţi.
În 17.03, în şedinţa precedentă, noi am alocat o parte din această sumă –
3,6 milioane -, pentru drumul comunal de la Buşteni către Gura Diham, pentru
refacerea acelui drum comunal clasificat, dar de o importanţă turistică deosebită.
5. Sume defalcate din Taxa pe Valoare Adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale, în sumă de 17.299 mii lei.
6. Subvenţii de la bugetul de stat, în sumă de 134.434 mii lei,
reprezentând transferuri pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu
handicap.
Această sumă de 1.340 de miliarde sau, dacă vreţi dumneavoastră, 134
milioane de lei noi este suma care vine prin noi, către persoanele care au drepturi
de handicap.
Din această indemnizaţie de handicap, din această sumă de 132.644 mii
lei, dobânzi 90 mii de lei şi transport 1.700 mii de lei.
Din veniturile Secţiunii de funcţionare, în sumă de 408.303,03 mii lei –
suma totală pe care v-am citit-o la început -, acoperă cheltuielile Secţiunii de
funcţionare, în sumă de 408.173,03 mii lei, excedentul de 130 mii lei – „donaţii,
sponsorizări”, al Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 1, reprezentând sursă de finanţare a
cheltuielilor de capital ale acestei instituţii de învăţământ, conform contractului de
sponsorizare.
Şi acum, imediat, vă citesc articolele din hotărâre.
Ca să nu vă mai citesc tot acest proiect de hotărâre, aş vrea doar să vă
spun că jumătate din bugetul nostru se duce către susţinerea asistenţei sociale, iar
cealaltă parte se duce către funcţionare – cheltuieli cu personalul, utilităţi,
întreţinere şi reparaţii.
Din bugetul pe anul acesta, pentru Investiţii se alocă 0 lei, pentru că nu
sunt bani pentru investiţii.
Aşa cum am înţeles că şi primăria Ploieşti are o problemă, să ştiţi că şi
bugetul nostru acoperă doar funcţionarea.
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Ar trebui, anul viitor, să ne gândim, să vedem şi să găsim soluţii pentru a
face economii, pentru că şi excedentul pe care îl avem, în acest moment, dacă,
Doamne ajută!, vom reuşi să îl cheltuim pe investiţii, ceea ce ne şi propunem, în
anii viitori va trebui să găsim surse de finanţare alternative.
Şi acum, articolele.
Vă rog, domnul Niţă!
Dl. Cătălin Răzvan Niţă
Domnule preşedinte, aş vrea să se consemneze că nu particip la vot la
punctul nr. 4. Mulţumesc.
Dl. Bogdan Andrei Toader
La punctul 4, adică la acest punct de pe ordinea de zi, la proiectul
numărul 4 de pe ordinea de zi.
Spuneţi, doamna Ardeleanu!
Dna Georgiana Anca Ardeleanu
Domnule preşedinte, vă rog să se consemneze că nici eu nu doresc să
particip la vot, la punctul 4.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu participaţi nici dumneavoastră la vot. Am înţeles.
Doamna Simona David, nu participă nici dânsa la vot.
Dna. Simona David
Da, nici eu nu particip.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Este totuşi o anomalie ceea ce se întâmplă şi v-aş explica: în mod
normal, dacă este să ne luăm după această regulă nescrisă, nici noi trei nu ar trebui
să participăm la vot, pentru că şi noi ne votăm în acest buget indemnizaţiile, noi nu
avem salarii.
Şi dumneavoastră, votând acest buget, vă votaţi indemnizaţiile de
consilieri judeţeni. Da?
Deci, dacă ar fi să o luăm după această... suma necesară pentru
indemnizaţii.
Dna. Elisabeta Popovici
Şi eu aş putea să nu votez bugetul Şcolii mele.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Da. Deci, nu participaţi nici dumneavoastră? Participaţi?
Dna. Elisabeta Popovici
Da.
Dl. Bogdan Andrei Toader
V-am explicat o poziţie personală la acest punct de pe ordinea de zi.
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Întrucât am auzit de la domnul Niţă Cătălin, de la doamna Ardeleanu şi
de la doamna Simona David, o să continui cu proiectul de hotărâre iar, la sfârşitul
proiectului de hotărâre, o să vă citesc mare parte din investiţiile pe care ni le
propunem anul acesta din excedentul pe care îl avem.
Articolul 1. Se aprobă utilizarea excedentului rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2016, în sumă de 152.255,42395 mii lei, astfel...
Trebuie să citesc articolele şi trebuie să vi le supun la vot.
Îmi pare rău că va dura şedinţa mai mult, dar, îmi cer scuze pentru acest
lucru!
Dacă nu aveţi timp, nu este o problemă.
- 9.720,62395 mii lei, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă
provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi
dezvoltare în anul curent, precum şi pentru acoperirea definitivă a eventualelor
deficite ale secţiunii de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului
bugetar;
- 80.625, 20 mii lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare;
- 3,50 mii lei – „transferuri pentru finanţarea cheltuielilor de capital” la
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova;
- 11.000 mii lei – „transferuri pentru finanţarea cheltuielilor de capital în
domeniul sănătăţii”, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti;
- 2.894 mii lei – „transferuri pentru finanţarea cheltuielilor de capital în
domeniul sănătăţii” la Obstetrică – Ginecologie”;
Aceştia sunt banii lor de investiţii, dacă înţelegeţi.
Aceştia sunt banii de investiţii – pentru Spitalul Judeţean 11 milioane,
pentru Obstetrică 2,894 milioane mii lei.
-103 mii lei – „transferuri pentru finanţarea cheltuielilor la cheltuielile de
capital” la Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”;
Aici aş vrea să fac un amendament: pentru opere de artă, aşa cum ne-a
rugat şi noi am tăiat, v-aş ruga...
Dna. Elena Popescu
Undeva ... din iulie.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu aş vrea la rectificarea din iulie, doamnă, aş vrea acum!
Domnul Pinţoiu, la prima şedinţă, facem această rectificare pentru
Muzeul „Ion Ionescu Quintus”, pentru operele de artă, pentru cei 80 mii de lei
necesari. Da?
- 200 mii lei – „transferul pentru finanţarea cheltuielilor de capital” la
Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova;
- 1.934 mii lei – „transferul pentru finanţarea cheltuielilor de capital” la
Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii.
Doamna director, aici este vorba de sera pentru Grădina Botanică?
Dna. Emilia Elena Iancu
De seră, da.
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Dl. Bogdan Andrei Toader
- 11 mii lei – „transferul pentru finanţarea cheltuielilor de capital” la
Centrul Judeţean de Cultură.
Aici este vorba doar de un aparat de fotografiat, dacă nu mă înşel eu.
- 2.818 mii lei – „transferul pentru finanţarea cheltuielilor de capital” la
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
- 42.946 mii lei – „Alte transferuri - Programe comunitare” pentru
asigurarea contribuţiei de 2% şi a cheltuielilor neeligibile la proiectul „Reabilitarea
şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare”.
Este vorba de cofinanţarea pentru Master Planul de la „Hidro Prahova”,
este toată suma necesară de 42 milioane de lei noi, cât ar însemna 2%, angajament
pe care ni l-am luat la semnarea contractului de fazare pentru a fi transferat pe
POIM.
Este corect, domnul Matache?
Dl. Florea Matache
Este.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Aşa este. Doamne ajută!, să îi cheltuiţi, domnul Matache, să ni-i
solicitaţi, dar eu nu cred că anul acesta veţi solicita vreun leu din aceste
42 milioane.
Dl. Florea Matache
O parte i-am solicitat.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Păi, aţi solicitat pentru lucrarea CL4, cred.
Dl. Florea Matache
Şi 2%
Dl. Bogdan Andrei Toader
Şi 2%.
Dl. Florea Matache
Sigur. Avem 5 cereri de rambursare transmise deja spre POIM.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Doamne ajută!
V-am citit articolul 1, cum se distribuie banii din excedent pentru
investiţii, v-am citit la fiecare sumă şi unde vor avea loc investiţiile.
Aşa cum am discutat, la Spitalul judeţean, cele 11 milioane se duc şi
către dotări, şi către modernizări, toate pe investiţii, anul acesta.
Să sperăm că îi vor cheltui, pentru că anul trecut ne-au rămas un pic...
Din aceste sume alocate ne-au rămas ceva sume.
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Cine este pentru articolul 1? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
(Doamnele consilier judeţean Ardeleanu Georgiana Anca şi David
Simona, şi domnii consilieri judeţeni Niţă Cătălin Răzvan şi Tomoşoiu Adrian, nu
au participat la vot).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
Articolul 2. Se aprobă finanţarea unui număr de 10 posturi personal
neclerical din veniturile proprii ale Consiliului judeţean, conform adresei nr. 66 din
27.01.2017 a Arhiepiscopiei Bucureştilor, Protoieria Ploieşti Sud.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”.
(Doamnele consilier judeţean Ardeleanu Georgiana Anca şi David
Simona, şi domnul consilier judeţean Niţă Cătălin Răzvan, nu au participat la vot).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Îmi cer scuze!
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Încerc să aflu interpretarea când se poate vota şi când nu. Domnul Pavel,
este ceva în neregulă.
Dl. Mihail Pavel
A vota sau a nu vota este o opţiune personală, iar oamenii, fiindcă au
vâzut că unii au păţit-o pe tema aceasta... după mine, este o exagerare.
Legea spune din motive... un interes personal sau patrimonial, ceea ce nu
este cazul când ai interesul să dezvolţi o instituţie. Dar nu eu am generat soluţia
aceasta şi nu am vrut să impun nimănui să voteze, dacă dumnealui nu vrea. Este o
opţiune personală.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Îmi cer scuze! Acum l-am văzut pe domnul director Sicoie!
Domnul Sicoie, aţi auzit, deci, la şedinţa viitoare, facem rectificarea
pentru acele opere de artă.
Scuze, nu v-am văzut şi m-am adresat domnului consilier Pinţoiu.
Articolul 3. Se aprobă bugetul propriu al judeţului Prahova pe anul 2017,
la venituri totale în sumă de... Ce, nu s-a votat?
Dl. Mihail Pavel
2.
Dl. Bogdan Andrei Toader
S-a votat.
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Dl. Rareş Dan Enescu
S-a votat.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Reluăm: articolul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”.
(Doamnele consilier judeţean Ardeleanu Georgiana Anca şi David
Simona, şi domnul consilier judeţean Niţă Cătălin Răzvan, nu au participat la vot).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
Articolul 3. Se aprobă bugetul propriu al judeţului Prahova pe anul 2017,
la venituri totale în sumă de 412. 753,03 mii lei şi la cheltuieli totale în sumă de
555.287,83 mii lei, deficitul de 142.534,80 mii lei, finanţându-se din excedentul
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016, precum şi estimările pe
anii 2018 – 2020, conform Anexelor nr. 1 – 47.
Deci, cheltuim mai mult decât încasăm, în varianta românească.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”.
(Doamnele consilier judeţean Ardeleanu Georgiana Anca şi David
Simona, şi domnul consilier judeţean Cătălin Răzvan Niţă, nu au participat la vot).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Articolul 4. Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2017,
programul de investiţii pe grupe de investiţii publice şi surse de finanţare, precum
şi fişele obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, conform Anexelor nr. 48 –
149.
Aici aş vrea să vă dau citire...., pentru că am ajuns la acest subiect.
Lista obiectivelor de investiţii propuse pe anul 2017 este lungă, dar sunt
investiţii care sunt mai deosebite, având în vedere importanţa lor şi vreau să vă
spun că prioritare sunt drumurile judeţene, unde avem mai multe zone care au avut
de suferit, în urma intemperiilor şi pentru care avem alocate sume pentru
reabilitare.
Avem „Reabilitarea Sistemului microzonal de alimentare cu apă, sursa
Crasna”. Pentru cei care cunosc acest proiect, din mandatul trecut ne tot
îndeletnicim cu această „Înlocuire conductă de transport apă potabilă şi reabilitarea
construcţiei hidrotehnice aferente, de la Staţia Schiuleşti până la rezervorul Gogon
– Slănic”.
Este o investiţie pentru care avem 7.824, aproximativ 7 milioane de lei.
Avem „Extinderea Rampei ecologice Vălenii de Munte”, deocamdată
avem doar proiectarea, dar noi ne dorim ca, într-un an de zile, un an şi jumătate, să
extindem această rampă.
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Avem „Sistemul de management integrat al deşeurilor, care este Staţia
de tratare mecano – biologică”, pentru care am alocat toată suma, dar noi sperăm
că vom recupera aceşti bani.
Suma este de 61.992, care s-a licitat şi a fost câştigată, adjudecată
procedura de către firma STRABAG, care are obligaţia ca, într-un an şi şase luni
de zile, să ne ofere proiectul şi construcţia în zona fostei Rampe ecologice a
Ploieşti-ului, cea închisă de către noi – Ploieşti-ul ne-a ajutat cu un teren acolo,
pentru amplasarea acestei Staţii de tratare mecano – biologică.
Avem mai multe consolidări pe DJ 207 Şotrile – Câmpina, sumele nu
sunt foarte mari, dar se adună, să zic aşa, 787 mii de lei, 835 mii de lei, pe DJ 101
– refacerea podeţului.
Vă citesc doar câteva care, v-am spus, mi s-au părut mai importante:
- „Construire clădire Şcoală Gimnazială Specială nr. 1”, care este pe
Axa de finanţare a Programului Naţional de Dezvoltare.
Avem contractul semnat, suntem în curs de procedură, de achiziţie
publică, valoarea este de... Avem voie să citim valoarea, sau...
Dna Elena Popescu
Da.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Da. 4,5 milioane lei. Acum este procedura de achiziţie.
Chiar azi am avut o discuţie cu domnul primar Dobre, pe tema acestei
şcoli.
Avem foarte multe lucrări şi în ceea ce priveşte Palatul Administrativ eu le numesc reparaţii, dar ele apar ca şi investiţii – înlocuire tâmplărie, amplasare
semnale intrare în judeţ, aşa cum a fost cel de la intrarea dinspre Bucureşti.
Avem foarte multe dotări. Imediat ajungem şi la Spital.
Avem la Şcoala Specială nr. 2 - amenajare spaţiu teren de joacă -.
Avem şi pentru toate şcolile – la Şcoala Profesională Specială din
Plopeni avem un lift pentru persoanele cu handicap.
Lucrări de drenare a apei la Şcoala Specială nr. 1, aici unde ea îşi
desfăşoară activitatea, în acest moment, pentru că avem o problemă cu infiltaţiile
de apă şi reparaţii capitale la acoperiş, în sumă de 200 mii de lei.
Avem „Restaurarea, consolidarea, reamenajarea şi dotarea Casei
Compozitorului Paul Constantinescu Ploieşti” – 7.140 mii lei şi avem „Reparaţii
capitale acoperiş - faţadă, tâmplărie exterioară -, la clădirea Muzeului de Artă
Ploieşti”, la fel, 7.200 mii lei.
Sunt alocate toate sumele, deşi, pentru acestea vor fi depuse proiecte pe
fonduri europene, dar aşa trebuie să prevedem noi în buget, astfel încât dacă
accesăm fondurile, noi să avem de unde să rulăm aceşti bani, să nu aşteptăm
decontarea facturilor, să încetinim lucrările.
Direcţia cu proiecte cu finanţare externă – v-am citit despre această
Staţie de tratare mecano – biologică.
Avem „Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 231 Gornet – Păcureţi”,
pentru care am aprobat indicatorii data trecută şi am depus cererea de finanţare la
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PNDL – Anexa 3, am reuşit mai bine ca Ploieşti-ul, am mers, personal, acolo, nu
am trimis prin fax.
2.500 mii lei – „Consolidare şi refacere DJ 205, DJ 101 R în comuna
Cornu”, partea de execuţie – 2.300 lei, sunt două tasări destul de importante,
„Reparaţii şi apărări de mal, pod în comuna Drajna pe DJ 102 B, Km 7 + 810”, 1
milion de lei.
Am citit – pe 207, la km 85 – 1,4 milioane de lei.
Avem foarte multe proiectări şi aici aş vrea să vă spun că avem
proiectarea pentru clădirea – anexă la spital, o clădire nouă, cu aproximativ 300 de
paturi, deocamdată avem doar proiectarea, o să venim, în cursul acestui an, când
vom avea indicatorii tehnico – economici, să vă aprobăm şi suma care va reieşi din
acea proiectare.
Noi sperăm să o finalizăm destul de repede, estimarea noastră pentru
această clădire nouă este undeva la 12 milioane de euro,.
Sunt foarte mult lucrări de amenajare sens giratoriu pe DJ 102 –
proiectare şi asistenţă tehnică, cote şi taxe.
Avem prinse pentru proiectare, sistematizare, nod de comunicaţii rutiere
DN 1 cu DN 72 şi DJ 156 – acces municipiul Ploieşti şi zona Parcurilor Industriale
şi, bineînţeles, avem şi îmbrăcăminte bituminoasă uşoară la Bertea – Lutu Roşu dacă ştiţi, acolo a fost o alunecare destul de mare.
Îmbrăcăminte bituminoasă pentru DJ 140 – Strejnic – Târgşorul Nou -,
aşa cum v-am mai spus şi îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 201A – limita
judeţului Ialomiţa cu comuna Ciorani.
Tot îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 234, pe DJ 233, la Ariceştii
– Zeletin şi pe DJ 216, pe care l-am văzut în presă, la Ştefeşti.
Cam acestea ar fi investiţiile.
Anul trecut am avut o sumă, aproximativ egală, pentru investiţii şi am
reuşit să cheltuim undeva la 30 şi ceva la sută, 38.
Sperăm ca anul acesta să facem mai mult din ceea ce ne-am propus.
Am vrut să vă citesc această listă de investiţii pentru că era necesar să vă
aduc la cunoştinţă acest lucru.
Dacă aveţi aici comentarii?
Vă rog, domnul Tomoşoiu!
Dl. Adrian Tomoşoiu
Nu votez.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Dumneavoastră nu votaţi acest punct. Am înţeles. Vă abţineţi.
Nu participaţi la acest punct, la acest articol.
Articolul 4. – Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2017,
Programul de investiţii pe grupe de investiţii publice, surse de finanţare, precum şi
fişele obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, conform anexelor nr. 48 –
149.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate din cei
care au participat la vot. Să specificăm.
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Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
(Doamnele consilier judeţean Aredeleanu Georgiana Anca şi David
Simona, şi domnii consilieri judeţeni Niţă Cătălin Răzvan şi Tomoşoiu Adrian, nu
au participat la vot).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Articolul 5. Se aprobă fişa obiectivului „Fazarea proiectului Sistem de
management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova” şi sinteza acestuia, finanţat
în cadrul Programului aferent Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Agricole
Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare pe perioada de
programare 2014 – 2020, conform anexelor nr. 150 şi 151.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”.
(Doamnele consilier judeţean Ardeleanu Georgiana Anca şi David
Simona, şi domnul consilier Niţă Cătălin Răzvan, nu au participat la vot).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
Articolul 6. Se aprobă numărul de personal şi fondul de salarii de bază
pe anul 2017, conform anexei nr. 152.
Noi, acum, trebuia să ne abţinem că, dacă se aprobă fondul şi numărul de
personal, trebuia să nu votăm.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”.
(Doamnele consilier judeţean Ardeleanu Georgiana Anca şi David
Simona, şi domnul consilier judeţean Niţă Cătălin Răzvan, nu au participat la vot).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Articolul 7. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli totale pe anul
2017, în sumă de 1.280,50 mii lei, fondul de salarii de bază şi numărul de personal,
lista obiectivelor de investiţii, programul de investiţii pe grupe de investiţii publice
şi surse de finanţare, precum şi fişele obiectivului/proiectului/categoriei de
investiţii, ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Prahova, conform
anexelor nr. 153 – 157, din proiectul de buget.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”.
(Doamnele consilier judeţean Ardeleanu Georgiana Anca şi David
Simona, şi domnul consilier judeţean Niţă Cătălin Răzvan, nu au participat la vot).
(Doamna consilier judeţean Dumitru Carmen Mihaela s-a retras de la
lucrările şedinţei).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
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Articolul 8. Se aprobă bugetul pe anul 2017, la venituri totale în sumă de
241.309 mii lei şi la cheltuieli totale în sumă de 247.153,32 mii lei, deficitul de
5.844,32 mii lei, finanţându-se din excedentul rezultat la încheierea exerciţiului
bugetar al anului 2016, fondul de salarii de bază şi numărul de personal, listele
obiectivelor de investiţii, programul de investiţii pe grupe de investiţii publice şi
surse de finanţare, ale Spitalului Judeţean de Urgenţă, conform anexelor nr. 158 –
178.
Dl. Adrian Tomoşoiu
Nu particip.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Domnul Tomoşoiu nu participă. Doamna Carmen Dumitru s-a simţit rău
şi a plecat. Cu scuzele de rigoare.
Este ca domnul Hornoiu.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
... din cei prezenţi, excluzându-i pe cei care nu participă la vot.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 29 voturi „pentru”.
(Doamnele consilier judeţean Ardeleanu Georgiana Anca şi David
Simona, şi domnii consilieri judeţeni Niţă Cătălin Răzvan şi Tomoşoiu Adrian, nu
au participat la vot).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Articolul 9.
Trei au fost, din start, dacă nu mă înşel: doamna Simona, doamna
Ardeleanu, domnul Niţă – au fost trei.
Doamna Popovici a zis că nu are o problemă să voteze.
Dna. Elisabeta Popovici
Votez.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Votează.
Deci, trei au fost, iar, la anumite puncte, domnul Tomoşoiu nu a
participat la votul acelor puncte.
Dacă o să ne mai întâlnim şi în viitorul mandat, cred că o să ajungem să
votăm doar doi sau trei.
Articolul 9. Se aprobă bugetul pe anul 2017, la venituri totale în sumă de
38.362 mii lei şi cheltuieli totale în sumă de 38.990,70 mii lei, deficitul de 628,70
mii lei finanţându-se din excedentul rezultat la încheierea exerciţiului financiar al
anului 2016, fondul de salarii de bază şi numărul de personal, lista obiectivelor de
investiţii, programul de investiţii pe grupe de investiţii publice, surse de finanţare,
precum şi fişele obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ale Spitalului de
Obstetrică – Ginecologie Ploieşti, conform anexelor nr. 179 – 188.
Aş avea eu... şi îmi cer scuze, nu este normal, dar o să o fac, totuşi.
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De ce aprob eu, împreună cu domnii consilieri, fondul de salarii de bază
pentru spitale, când eu nu le asigur lor, niciun pic, venituri pentru salarii?
Dl. Eugen Ionică
Mai sunt chestii pe care le facem mecanic, aprobăm trasee noi, operatori
economici privaţi...care nu au nicio legătură și ridicăm mâna de fiecare dată.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Doar pentru că folosesc drumurile judeţene, nu ştiu, mă gândesc.
Dl. Eugen Ionică
Dar, nu este normal, sunt operatori privați...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu, este cu semnătura mea licența.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate, zic eu,
din cei activi.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
(Doamnele consilier judeţean Georgiana Anca Ardeleanu şi Simona
David, şi domnul consilier judeţean Niţă Cătălin Răzvan, nu au participat la vot).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Articolul 10. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli totale pe anul
2017, în sumă de 2.210 mii lei, fondul de salarii de bază şi numărul de personal,
lista obiectivelor de investiţii, programul de investiţii pe grupe de investiţii publice
şi surse de finanţare, precum şi fişele obiectivului/proiectului/categoriei de
investiţii ale Muzeului Judeţean de Artă „Ion Ionescu Quintus”, conform anexelor
nr. 189 – 194.
Dacă aveţi nevoie de clarificări, de informări, de absolut orice, domnul
director este aici şi poate să vă invite la primul eveniment care se desfăşoară şi în
acest moment, iar vineri avem, la bustul lui Nichita Stănescu, o ceremonie foarte
frumoasă, din ce am înţeles de la dânsul.
Dl. Florin Lucian Sicoie
La Filarmonică.
Dl. Bogdan Andrei Toader
La Filarmonică este?
Dl. Florin Lucian Sicoie
La ora 11:00.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Ora 11:00, mâine.
Dl. Florin Lucian Sicoie
Şi astăzi la ora 17:00, o expoziţie...
23

Dl. Bogdan Andrei Toader
Astăzi la 17:00.
Dl. Florin Lucian Sicoie
Am trimis programe, invitaţii...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
(Doamnele consilier judeţean Ardeleanu Georgiana Anca şi David
Simona, şi domnul consilier judeţean Niţă Cătălin Răzvan, nu au participat la vot).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Articolul 11. Se aprobă excedentul bugetar al secţiunii de dezvoltare pe
anul 2016, în sumă de 2.981,83 mii lei, pentru restituirea sumei rămase neutilizată
la finalul anului 2016, conform Notificării Ministerului Culturii nr. 350 din
07.02.2017, aferente proiectului „Rituri de trecere în comunităţile de rromi din
judeţul Prahova”, la Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
(Doamnele consilier judeţean Ardeleanu Georgiana Anca şi David
Simona, şi domnul consilier judeţean Niţă Cătălin Răzvan, nu au participat la vot).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Articolul 12. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli totale pe anul
2017, în sumă de 6.571 mii lei, fondul de salarii de bază, numărul de personal, lista
obiectivelor de investiţii şi programul de investiţii pe grupe de investiţii publice şi
surse de finanţare, precum şi fişele obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii
ale Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii, conform anexelor nr. 195 – 201.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
(Doamnele consilier judeţean Georgiana Ardeleanu Anca şi David
Simona, şi domnul consilier judeţean Cătălin Răzvan Niţă, nu au participat la vot).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Întrucât am observat că doamna Ludmila Sfîrloagă are o sticlă cu apă, iar
eu am gâtul foarte uscat, o să o invit să citească.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Articolul 13. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli totale pe anul
2017, în sumă de 8.425 mii lei, fondul de salarii de bază şi numărul de personal,
lista obiectivelor de investiţii, programul de investiţii pe grupe de investiţii publice
şi surse de finanţare, precum şi fişele obiectivului/proiectului/categoriei de
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investiţii ale Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, conform
anexelor nr. 202 – 206.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Mulţumesc.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
(Doamnele consilier judeţean Ardeleanu Georgiana Anca şi David
Simona, şi domnul consilier judeţean Niţă Cătălin Răzvan, nu au participat la vot).
Dna Ludmila Sfîrloagă
Articolul 14. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli totale pe anul
2017 în sumă de 1.983 mii lei, fondul de salarii de bază şi numărul de personal,
lista obiectivelor de investiţii, programul de investiţii pe grupe de investiţii publice
şi surse de finanţare, precum şi fişele obiectivului/proiectului/categoriei de
investiţii ale Centrului de Cultură Prahova, conform anexelor nr. 207 – 211.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Nimic.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
(Doamnele consilier judeţean Ardeleanu Georgiana Anca şi David
Simona, şi domnul consilier judeţean Niţă Cătălin Răzvan, nu au participat la vot).
Dna Ludmila Sfîrloagă
Articolul 15. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli totale pe anul
2017, în sumă de 220.153.050 mii lei, fondul de salarii de bază şi numărul de
personal, lista obiectivelor de investiţii, programul de investiţii pe grupe de
investiţii publice şi surse de finanţare, precum şi fişele obiectivului
/proiectului/categoriei de investiţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Prahova, conform anexelor nr. 212 – 275.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Mulţumesc.
Unanimitate, din cei care votează.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
(Doamnele consilier judeţean Ardeleanu Georgiana Anca şi David
Simona, şi domnul consilier judeţean Niţă Cătălin Răzvan, nu au participat la vot).
Dna Ludmila Sfîrloagă
Articolul 16. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul
2017, în sumă de 668 mii lei, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Prahova, conform anexei nr. 276.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
(Doamnele consilier judeţean Ardeleanu Georgiana Anca şi David
Simona, şi domnul consilier judeţean Niţă Cătălin Răzvan, nu au participat la vot).
Dna Ludmila Sfîrloagă
Articolul 17. Anexele nr. 1 - 276, fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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Articolul 18 – Direcţia economică, Direcţia juridic contencios şi
administraţie publică vor aduce la cunoştinţă prevederile prezentei hotărâri.
Şi acum trebuie votată în integralitatea ei.
Acum supun votului dumneavoastră hotărârea în integralitatea ei.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Mă scuzaţi! Pentru că mi se pare foarte amuzant, cei care s-au abţinut la
anumite articole, cum votează?
Dna Ludmila Sfîrloagă
Cum votează?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Votează în integralitatea ei, sau nu mai votează?
Dna Ludmila Sfîrloagă
Cu excepţie.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Referitor la domnul Tomoşoiu, de exemplu.
Dl. Mihail Pavel
Dacă a votat, în maniera în care am văzut mai devreme - că nu sunt de
acord cu această interpretare, dar, efectiv, nu îmi aparţine -, dacă ar vota pe
general, ar intra sub incidenţa reglementării respective, deci, este foarte important
să nu voteze, sigur.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu participă la vot doamna Ardeleanu, domnul Niţă, doamna David
Simona şi domnul Tomoşoiu.
Având în vedere acest lucru, cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine
cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 29 voturi „pentru”.
(Doamnele consilier judeţean Ardeleanu Georgiana Anca şi David
Simona, şi domnii consilieri judeţeni Niţă Cătălin Răzvan şi Tomoşoiu Adrian, nu
au participat la vot).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
Numărul 5 pe ordinea de zi este un proiect cu două treimi: este proiect de
hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare şi a concesionării, prin
licitaţie publică, a serviciilor de administrare a „Centrului de Afaceri
Multifuncţional Lumina Verde Ploieşti, judeţul Prahova”.
Aşa cum v-am obişnuit, încercăm, cred că a treia oară...domnul Marius?
Dl. Marius Constantin Nicolae
Da.
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Dl. Bogdan Andrei Toader
... să delegăm, să concesionăm acest Centrul de Afaceri.
Am făcut câteva modificări.
Sperăm că, de data aceasta, vom găsi şi un doritor pentru concesionare,
Doamne – ajută!
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Numărul 6 este proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor
necesare demarării procedurii de achiziţie publică de către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”...
Dna Ludmila Sfîrloagă
... în vederea delegării Serviciului Public de Salubrizare, în zonele de
colectare 3 (Drăgăneşti), 4 (Urlaţi), şi 5 (Vălenii de Munte) şi în zona de colectare
7 (Câmpina), stabilite la nivelul judeţului Prahova.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Toate primăriile pe care le aveţi scrise în anexă, să ştiţi că şi ele trebuie
să îşi dea această hotărâre, astfel încât, la sfârşitul procedurii, se întocmeşte Caietul
de sarcini, în vederea procedurilor de achiziţie publică.
Este a doua oară când facem acest demers, prima oară a fost contestat, sa dat înapoi, s-au modificat anumite lucruri şi acum sperăm că vom avea succes, în
vederea delegării acestui serviciu, aşa cum am reuşit cu zona 2 cu 6.
Aceasta este zona 3, 4 şi 5 – Vălenii de Munte, Urlaţi şi Drăgăneşti şi,
bineînţeles, zona 7 – Câmpina -, care, la fel, a fost contestată.
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 7 este proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului
aplicat pentru activitatea de sortare a deşeurilor municipale în judeţul Prahova în
cadrul Staţiei de Sortare Boldeşti – Scăeni.
Atunci când noi am scos la licitaţie acest serviciu, activitatea de sortare –
cred că este vorba de firma BRAI – CATA -, dânşii au participat la procedură,
având mai mulţi factori luaţi în considerare ca şi costuri, datorită creşterii salariului
minim, care ştiţi la cât a ajuns? La 1.450. Şi a faptului că taxa la Rampă – şi nu
vorbim de taxa AFM la Rampă de 80 de lei, vorbim de tariful la rampă – a crescut
de la 59 de lei la 69 de lei.
Dânşii au dreptul să ceară o ajustare de tarif, pentru că, atunci când au
participat la licitaţie – v-am spus -, datele erau altele.
Acum aceste două lucruri s-au modificat.
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Aici nu vorbim de taxa de 80 de lei, taxa impusă de către Agenţia
Fondului de Mediu, ci doar de acestă creştere de taxă, de tarif, la Boldeşti – Scăeni,
la Rampă şi de salariul minim. Doar aceste două lucruri le solicită, ca modificări.
Corect?
Vă rog! Unde este doamna Silvia Constantinescu?
Dl. Dan Ciolac
A plecat.
Dl. Marius Constantin Nicolae
Dacă sunt întrebări...
Dl. Dan Ciolac
În Raportul prezentat de Direcţie, se precizează: „Nu are impact asupra
taxei de salubritate plătită de populaţia judeţului”. Corect?
Dar are totuşi o influenţă undeva, asupra fondului IID, că se diminuează.
Cineva trebuie să suporte, că nu au de unde să ia. Investiţii, dezvoltare şi
înlocuire.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Da. Aşa este.
Această Staţie de sortare, ştiţi ce atribuţii are şi ce activitate desfăşoară.
La dânşii în Staţie trebuie duse deşeurile colectate selectiv, iar dânşii
trebuie să le mai selecţioneze o dată, să le sorteze ...
Dl. Marius Constantin Nicolae
Separă pe 4 fracţii şi au contracte încheiate cu beneficiarii acelor fracţii.
Dl. Bogdan Andrei Toader
... plastic, hârtie, sticlă şi metal -.
Din păcate, cam puţine sticle se duc la această Staţie, cel mai mult am
văzut pet-uri, am fost acolo.
Staţia este concesionată pentru doi ani, până avem gata Staţia de dotare
mecano – biologică, apoi va fi scos tot pachetul pentru concesiune, pentru că ele
sunt interdependente, ele funcţionează împreună. Bun.
Având în vedere aceste lucruri, 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!
Proiectul numărul 8 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind
acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 171 m.p., proprietatea
MOL România, Petroleum Products SRL, iniţiat de subsemnatul.
Este vorba de Staţia MOL, la ieşire spre Crângul lui Bot, pe dreapta,
unde dânşii au construit o bandă de decelare şi acum ne-o predau nouă.
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Conform autorizaţiei de construire, primăria Blejoi, când a eliberat
autorizaţia de construire, a impus această condiţie pentru firmă, ca, după realizarea
investiţiei propriu – zise şi până la recepţie, să o doneze către cel care
administrează drumul, către Consiliul judeţean, pentru că este drumul nostru, în
proprietatea noastră şi este vorba de acceptarea acestei oferte de donaţie, de 271 de
metri, care nu implică altceva decât...
Dl. Gheorghe Necula
Mentenanţa.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Pe viitor. Momentan este nouă.
Cine este pentru?
Dl. Mihail Iulian Soiu
Un certificat de mediu nu trebuie?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Pentru ce? Pentru donaţia unui teren?
Dl. Mihail Iulian Soiu
Nu, dacă este poluat terenul.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Îmi cer scuze! Este asfalt pe el.
Dl. Mihail Iulian Soiu
Da? Bun.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Numărul 9 este proiect de hotărâre privind participarea judeţului Prahova
la cofinanţarea proiectului „Restaurarea şi consolidarea bisericii Sfânta Treime sat
Măgureni, comuna Măgureni, judeţul Prahova”.
Aşa cum v-am obişnuit, toate entităţile de cult care au depus pentru
fonduri europene, am venit în ajutorul acestor instituţii pentru cofinanţare.
Este cazul şi acestei biserici, Sfânta Treime.
Eu cred că, dacă noi nu avem foarte multe proiecte depuse, măcar să îi
ajutăm pe dânşii să îşi finalizeze proiectele, asigurându-le cofinanţările...
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Era un a propos subtil la Direcţia noastră, staţi liniştiţi, deci, nu este o
problemă!
Dl. Marius Constantin Nicolae
Din păcate nu avem monumente în patrimoniu că le-am finanţa.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă rog, domnul!
Dl. Cătălin Răzvan Niţă
Domnule preşedinte, ar trebui să le spunem colegilor că această biserică
are o pictură a lui Pîrvu Mutu de la 1690.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Dar probabil că ştiu deja.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am presupus că majoritatea ştie.
La fel este şi la Zamfira, unde ştiţi că pictura este...
Vă mulţumim foarte mult pentru completare, domnul Niţă!
Punctul numărul 10 este proiect de hotărâre privind modificarea unor
prevederi ale Hotărârii nr. 144/2016 a Consiliului judeţean Prahova referitoare la
validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Prahova.
Se modifică prevederile articolului 1, punctul 7, ale Hotărârii nr.
144/2016 a Consiliului judeţean Prahova, privind validarea componenţei nominale
a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Prahova, în sensul că se înlocuieşte
doamna Lupea Ioana Mădălina cu domnul subprefect Drăgănescu Emil şi
amendamentul că se modifică componenţa în sensul că domnul Tomoşoiu Adrian
se desemnează în componenţa ATOP în locul devenit vacant prin demisia
doamnei Bozianu Nicoleta Cătălina.
Este rugămintea grupului politic PMP.
Era locul dânşilor şi dânsa a zis că îl doreşte pe domnul Tomoşoiu.
Dacă sunt probleme la acest punct pe ordinea de zi? Prima dată,
înlocuirea doamnei Lupea cu domnul Drăgănescu şi a doua, în locul devenit vacant
al doamnei Bozianu.
În primul rând, vă supun amendamentul: în locul doamnei Bozianu să
intre domnul Tomoşoiu.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Şi acum hotărârea în integralitatea ei, cu cele două modificări.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
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Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
(Domnul consilier judeţean Rareş Dan Enescu a ieşit din sala de şedinţă).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc.
Numărul 11 este proiect de hotărâre privind modificarea componenţei
Comisiei pentru protecţia copilului a judeţului Prahova.
Aici este vorba de o înlocuire, întrucât am înţeles că mandatul este...
Dl. Mihail Pavel
Este de un an la reprezentantul organismului privat autorizat şi a expirat
la acel...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Mandatul a expirat, era valabil pe un an, al organismului privat şi acum
se revocă doamna Vasile Maria Mădălina, de la Organizaţia umanitară
„Concordia”, reprezentantul organismelor private acreditate şi se desemnează în
componenţa Comisiei pentru protecţia copilului doamna Drăgan Iorga Mihaela
Ramona de la Asociaţia „Casa Speranţei”, sucursala Câmpina, reprezentant al
organismelor private acreditate.
Dacă aveţi...?
Dna. Georgiana Anca Ardeleanu
Doresc să nu particip la vot la acest punct, dacă se poate. Mulţumesc!
Dl. Bogdan Andrei Toader
Dacă sunt probleme la acest punct?
De la Câmpina avem doi reprezentanţi, deci, sunt de acord cu
nominalizarea.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”.
(Doamna consilier judeţean Ardeleanu Georgiana Anca, nu a participat
la vot).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Domnul Enescu a plecat şi el.
Numărul 12 este proiect de hotărâre privind actualizarea Programului
judeţean de transport persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze, iniţiat de
doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreşedinte.
Vă rog!
Dl. Daniel Sepşi
Domnule preşedinte, nu voi participa la vot, nici la acest punct, nici la
următorul. Vă mulţumesc.
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Dl. Bogdan Andrei Toader
La 12,13 domnul Sepşi nu participă.
Dna. Rodica Mariana Papuc
La fel, domnul preşedinte.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Doamna Papuc Rodica nu participă la punctele 12 şi 13.
Am înţeles. Vă mulţumesc.
Dacă sunt alte probleme la acest punct de pe ordinea de zi?
Ar trebui, până la urmă şi domnul Necula să se abţină, să nu participe.
Dl. Gheorghe Necula
Eu votez la toate.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumim, domnul Necula!
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate, dintre
cei care au participat.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
(Doamna consilier judeţean Papuc Rodica Mariana şi domnul consilier
judeţean Sepşi Daniel, nu au participat la vot).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Numărul 13 este proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de
traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate
speciale. Convenţiile.
Am specificat că nu participă domnul Sepşi şi doamna Rodica Papuc.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
(Doamna consilier judeţean Papuc Rodica Mariana şi domnul consilier
judeţean Sepşi Daniel, nu au participat la vot).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Numărul 14 este proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei
pentru stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul Societăţii Comerciale
„Drumuri şi Poduri” Prahova, proiect iniţiat de subsemnatul şi voi ajunge imediat
la acest proiect de pe ordinea de zi.
Se aprobă reorganizarea Comisiei pentru stabilirea şi evaluarea
terenurilor aflate în patrimoniul S.C. „Drumuri şi Poduri” S.A., în următoarea
componenţă:
Cismaru Ileana, avocat, administrator judiciar, din partea JUST
INSOLV SPRL, preşedinte;
Oprescu Ioana, avocat, administrator judiciar, din partea JUST
INSOLV SPRL, secretar;
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Nicolae Carmen, economist, din partea S.C.”Drumuri şi Poduri”
S.A., membru;
Badea Teodora Gabii, economist, din partea JUST INSOLV
SPRL;
Iorga Marian, inginer, din partea S.C. „Drumuri şi Poduri
Prahova”.
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!
Numărul 15 este proiect de hotărâre privind aprobarea participării
judeţului Prahova la Festivalul „România Broadway New York”, ediţia a XVIII-a
– Statele Unite ale Americii, în luna mai 2017.
Aici, aşa cum am făcut câteva precizări, noi am participat, de-a lungul
timpului, la mai multe evenimente de promovare a judeţului la Roma, la Liege, aţi
citit aceasta şi în Expunerea de motive.
Ne dorim să ne promovăm judeţul şi să atragem investitori şi din Statele
Unite, având în vedere că am avut succes foarte mare cu „HONEYWELL”, cu
„TORO”, cu „GENERAL ELECTRIC”.
Suma care a fost prevăzută – aţi văzut că a fost un pic defalcată, pe ceea
ce înseamnă cheltuieli de transport, de vize şi de cazare, restul sumei rămânând să
vedem, din acea sumă, ce putem să achiziţionăm – un stand, un banner -, sau, dacă
nu ne permitem un stand, un banner, alte lucruri, astfel încât să avem şi noi, acolo,
reprezentare.
Bugetul este estimat pentru şase persoane.
Am spus că nu are rost mai multe, am spus să fie, din partea Consiliului,
patru consilieri judeţeni şi două persoane care să pomoveze judeţul şi să stea la
acel stand, efectiv şi să distribuie materialele promoţionale.
Am zis să nu exagerăm, pentru că data trecută am încercat promovarea
acestui proiect şi suma era foarte mare şi acum încercăm să diminuăm această
sumă, care nu este o sumă bătută în cuie, pentru că nu ştim, clar, ce va trebui acolo,
ce dimensiuni au standurile şi dacă putem să achiziţionăm mai puţin.
Dar, este o aprobare pentru participare şi o aprobare de sumă.
Suma s-ar putea să fie la jumătate.
Am înţeles că ar fi o problemă cu suma, dar toate cheltuielile au fost, să
zic, verificate, oferta lor a fost una destul de mare, iniţial.
Am spus că nu ne dorim toate acele lucruri: scenă nu aveam de ce,
pentru că nu aveam ansamblu şi nu are rost să închiriem scenă şi nici sonorizare, că
nu vom ţine acolo discurs sau altceva, dar măcar să avem o reprezentare minimă.
Eu zic că, totuşi, pentru judeţul Prahova, ar fi bine.
Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi?
Vă rog!
Dl. Dan Ciolac
Domnule preşedinte, noi suntem – noi şi mă refer la grupul PNL -,
suntem de acord să ne promovăm, mai ales într-o asemenea ţară minunată – dar,
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v-aş propune ca reprezentarea judeţului să o facă preşedintele Consiliului, aşa cum
este normal, ajutat de doi oameni, cum aţi spus.
Poate că nu ar fi rău să facă parte, nu ştiu şi un reprezentant al „Parcului
Industrial Ploieşti”, un reprezentant al „Hidro Prahova” – vă spun câteva societăţi , care îşi pot finanţa această deplasare, iar restul să avem grijă de bunul mers al
lucrurilor în judeţ până vă întoarceţi.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Eu sunt perfect de acord.
Eu nu merg cu avionul, am această problemă, dar este o problemă
personală, dacă vreţi mă pot deplasa cu vaporul.
Să ştiţi că am adresat invitaţia şi către Parc şi către „Hidro” şi am înţeles
că domnii care se ocupă cu organizarea au trimis şi către Camera de Comerţ şi
Industrie şi către Universitate.
Eu mi-aş dori să vină cât mai mulţi şi mi-aş dori să vină Parcul
Industrial, în mod special, pentru că, dacă am reuşi să atragem pentru Parcul
Bărcăneşti, pentru zona Bărcăneşti din Parcul Industrial, un investitor din America,
ar fi un lucru foarte bun.
Noi am încercat şi în China şi am fost pentru a atrage investitori dar, din
păcate, nu s-au concretizat aceste vizite.
Vă rog, domnul!...
Dl. Sorin George Stoian
Domnule preşedinte, pentru Parcul Industrial bugetul este de vreo 4,150
mii de euro pentru deplasări, tot bugetul anual.
În actualul Consiliu de Administraţie nu s-a aprobat.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles, dar din ce cauză nu s-a aprobat?
Dl. Sorin George Stoian
Nu putea bugetul să susţină deplasarea.
Dl. Dan Ciolac
Nu, nu. Consiliul de Administraţie nu a votat participarea Parcului cu
suma de 50 - sau nu ştiu cât - de mii de euro, aceasta a fost...
Dl. Bogdan Andrei Toader
De dolari.
Dl. Sorin George Stoian
Aceasta a fost comunicarea pe care mi-a făcut-o directorul Parcului.
Azi – dimineaţă, ştiind că vin aici, a zis că, în cazul în care se pune în
discuţie, vă comunică...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles, dar ar trebui, totuşi... eu cred că ar fi necesară prezenţa unui
reprezentant - cu materialele Parcului -, care să şi ştie oportunităţile şi facilităţile
oferite de Parc.
Mi se pare şi normal.
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Dl. Sorin George Stoian
Vă mulţumesc!
Dl. Bogdan Andrei Toader
Iar în privinţa persoanei mele, să ştiţi că nu îmi doresc să reprezint eu
Consiliul judeţean.
Aş avea o condiţie pentru cei care ar reprezenta: să fie cu cel puţin un
mandat vechime în cadrul Consiliului, astfel încât să cunoască judeţul şi,
bineînţeles, oportunităţile din judeţul Prahova - fără nicio supărare pentru cei mai
noi din cadrul Consiliului -.
Dl. Adrian Ionică
Translatorul este în afara numărului?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Acest lucru cu translatorul ... vă spun că cei doi oameni din partea
Consiliului – am analizat şi noi - : unul are şi rol de translator şi unul va sta la
stand. Este şi normal ca delegaţia...
Dar am mai făcut astfel de evenimente şi în alte ţări, v-am spus, la Liege,
la Roma, nu ştiu, cred că urmează Euro Prahova, la Heidelberg, dacă nu mă înşel.
Am zis că este o piaţă bună şi această piaţă americană şi, cu ocazia
acestui Festival, aveam această oportunitate.
Vă rog, domnul Neaga!
Dl. Gheorghe Neaga
Domnule preşedinte, din ceea ce ne-aţi spus dumneavoastră, dacă
cheltuielile cu deplasarea celor şase persoane – am înţeles că sunt clare -...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Acelea cam rămân stabilite, nu ştiu, s-ar putea să fie...
Dl. Gheorghe Neaga
Am înţeles. Probabil, cheltuiala cu materiale informative şi de
promovare, aceea, acolo, se va mai putea discuta.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Acolo se va scădea, mai mult ca sigur, pentru că nu putem să estimăm,
din prima, ce cheltuieli vor fi.
Dl. Gheorghe Neaga
Am înţeles.
Deci, suma aceea nu este încă definitivă.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu este definitivă.
Dl. Gheorghe Neaga
Am înţeles.
35

Dl. Bogdan Andrei Toader
Dacă sunt alte comentarii la acest punct?
Dl. Mihail Pavel
Eu aş vrea să fac o precizare de ordin procedural.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă rog!
Dl. Mihail Pavel
V-am spus, în diverse alte ocazii, că urmăresc ca toate proiectele de
hotărâre să aibă avizele necesare.
De această dată, la acest proiect de hotărâre, avem avizul Comisiei nr. 1
şi Comisiei nr. 6.
Există şi un aviz de la Comisia de Integrare Europeană -, care nici nu ştiu
cât îi este de necesar, având în vedere că este vorba de Statele Unite ale Americii -,
care este semnat de doi membri, în condiţiile în care Comisia se compune din patru
şi, dacă au fost trei prezenţi, este valabil şi acest aviz.
În eventualitatea în care nu este valabil avizul, există şi posibilitatea
conferită de lege ca, la şedinţele extraordinare, să adoptăm proiectul de hotărâre
fără acest aviz.
Am ţinut însă să ştiţi că există această problemă care, după părerea mea,
nu este o problemă.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Adică avem avizele necesare pentru proiect. Am înţeles.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 13.
Vreţi să reluăm votul, ca să fim mai clari?
Cine este pentru? Împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.
Şi acum, cine se abţine?
Am înţeles.
Deci, acest proiect nu a trecut.
Dl. Mihail Pavel
Sunt 17 „pentru” și 15 „abțineri”. Majoritatea celor prezenți.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Deci a trecut. Aş fi curios să ştiu de ce nu aţi vrut. Nu vi s-a părut
oportun?
M-aş fi aşteptat să îmi spuneţi care este motivaţia.
Dl. Eugen Ionică
Cel puţin, în ceea ce mă priveşte – dar noi am avut o discuţie în grup-,
noi considerăm că nu este chiar oportun, pentru că un astfel de eveniment nu este
calat pe oportunităţi economice, în special, ci pe tradiţii, pe prezentarea României,
în ansamblul ei şi mai puţin pe partea economică, ori noi avem nevoie de oameni
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care să vină aici, cred că nu îi găsim acolo, cred că îi găsim mult mai aproape, sau
în misiuni efectiv specializate pe aşa ceva.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles!
Vă înţeleg punctul de opinie şi cred că o să îl înţelegeţi şi pe al meu,
când o să consider că multe din acţiunile noastre de promovare a judeţului s-ar
putea să nu mai fie oportune, pentru că tot ne-am promovat în Uniunea Europeană
şi ei zic că nu mai are rost să mergem încă o dată la Roma, încă o dată la Liege,
deci, nu cred că nu veţi găsi nici dumneavoastră în aceasta o problemă.
Nu sunteţi fani. Am înţeles. Este bine. Nu este nicio problemă.
Dl. Gheorghe Neaga
Numărătoarea. Numărați? Să nu ne certăm peste... Unii spun că suntem,
unii spun că nu suntem.
Dl. Mihail Pavel
Au ieşit 17 cu 15.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Mi se pare rezonabil ceea ce mi-aţi spus.
Eu, totuşi, consider că ar trebui să ne apropiem şi de această parte.
Dl. Adrian Ionică
Domnul Enescu este în sală, cumva a votat?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Domnul Enescu nu este în sală şi nu a votat.
Dl. Mihail Pavel
Sunt 32 prezenţi.
Dl.Adrian Tomoşoiu
Totuşi ar trebui să se noteze cine a fost „pentru” şi „cine s-a abţinut”.
Dl. Mihail Pavel
Am notat.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Dumneavoastră, eu ştiu că v-aţi...
Dl.Adrian Tomoşoiu
M-am abţinut.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă rog, domnul Niţă!
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Dl. Cătălin Răzvan Niţă
Cred că numărătoarea nu este făcută bine. Aici văd că sunt 14 persoane
şi 2 s-au abţinut de pe partea noastră. Ar trebui să numărăm ca lumea, să nu...
Dl. Mihail Pavel
Deci, domnul (Nicolae Măruntu) a votat „pentru”. Deci, sunt 13 şi cu 2,
15. Doi s-au abţinut de acolo şi cu 13 abţineri de aici, fac 15.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Haideţi, vă rog, să îi numărăm! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sunt
doar pe partea aceasta. Şi cu dânsul 13, imi dă mie.
Dl. Ionuţ Răzvan Albişoreanu
Mai este şi domnul Ardeleanu, care...
Dl. Bogdan Andrei Toader
14, 15...
Dl. Mihail Pavel
16 şi dânsul, 17.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Este corect. Aţi făcut socoteala dinainte. Foarte bine!
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 17 voturi „pentru”
(Toader Bogdan Andrei, Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Neaga Gheorghe,
Ardeleanu Georgiana Anca, Bănică Alexandru, Ionică Ion, Ilie Mihai Viorel, Niță
Cătălin Răzvan, Nică Justinian Feodor, Pîrvu Ionel, Sepși Daniel, Stoian Sorin
George, Viter David Andrei, Ardeleanu Vasile, Pințoiu Toma și Măruntu Nicolae)
și 15 „abțineri” (Toma Horia Victor, Tomoșoiu Adrian, Ciolac Dan, David
Simona, Ionică Eugen, Ionică Adrian, Necula Gheorghe, Nistor Marian Todor,
Papuc Rodica Mariana, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, Răducanu Nicuşor,
Soiu Mihail Iulian, Tudora Dorin și Tudoran Lorin Gabriel).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Numărul 16 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico – economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii
„Reabilitare Sistem micro – zonal alimentare cu apă (sursa Crasna) - Înlocuire
conductă de transport apă potabilă şi reabilitare construcţii hidrotehnice aferente,
de la Staţia de tratare Schiuleşti”.
Este vorba de indicatori, îi aprobăm din nou, sperăm că anul acesta să
demarăm procedura de achiziţie publică pentru reabilitarea acestei conducte atât de
necesară către Staţia Gogon, din oraşul Slănic.
Este un proiect demarat de către domnul Romică Moraru, pe vremea
când dânsul era consilier judeţean, să ştiţi.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”.
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Numărul 17 este proiect de hotărâre privind diminuarea marjei de
dobândă la contractul de credit – Linie de finanţare nr. 264/17438/19.07.2007
încheiat cu BCR.
Aici este vorba despre diminuarea marjei de dobândă de la 4,15/an, la
2,5/an, plus Euribor.
Am avut - aşa cum v-am promis -, la şedinţa pentru buget, discuţii cu cei
de la BCR şi le-am solicitat această diminuare a marjei de dobândă.
Noi credem că am obţinut destul de bine, dar sperăm că vom mai putea
negocia şi ca acest 2,5 să se ducă spre 2.
Şi acum aprobăm diminuarea.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Aş vrea doar să vă fac un calcul, ce economie facem pe an, parcă ...
Dna. Elena Popescu
Nu este pe an, pe total sunt.
Dl. Bogdan Andrei Toader
... 5 milioane.
Dna. Elena Popescu
5.300 milioane până la sfârșitul ...
Dl. Bogdan Andrei Toader
S-ar putea să reuşim să diminuăm, să ştiţi, acest... dacă facem
refinanţarea.
Numărul 18 este proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor
Consiliului judeţean Prahova în AGA, la Societatea Comercială „Hidro Prahova”,
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017.
Dl. Eugen Ionică
Aici nu o să particip.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles.
Domnul Ionică Eugen nu participă la vot.
Îl avem pe domnul Matache aici, dacă aveţi nevoie de mai multe
informaţii, domnul director economic.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”.
(Domnul consilier judeţean Ionică Eugen, nu a participat la vot).
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