ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES – VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Prahova
din data de 31 mai 2017, ora 12,00
La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 193 din
26.05.2017 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 Georgiana
Anca, Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru
Cristian, Dumitru Mihaela Carmen, Enescu Rareş Dan, Ionică Adrian, Ionică
Eugen, Ionică Ion, Măruntu Nicolae, Meşca Darius-Dumitru, Necula Gheorghe,
Nică Justinian Feodor, Nistor Marian-Tudor, Niţă Cătălin Răzvan, Papuc RodicaMariana, Pinţoiu Toma, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta,
Răducanu Nicuşor, Sepşi Daniel, Soiu Mihail-Iulian, Stoian Sorin George, Toma
Horia-Victor, Tomoşoiu Adrian, Tudora Dorin, Tudoran Lorin-Gabriel, Viter
David-Andrei.
Au lipsit următorii consilieri judeţeni: Ilie Mihai-Viorel, Hornoiu Gabriel
și Neaga Gheorghe.
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 Maria Dovîncă, directorul
executiv al Direcţiei economice; dna Livia Barbălată, director executiv al Direcţiei
generale tehnice şi patrimoniu; dl. Corneliu Adrian Ioniţă, director executiv al
Direcţiei generale tehnice şi patrimoniu; dna. Luminiţa Sînziana Iatan, Arhitectul
şef; dl. Marius Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcţiei proiecte cu
finanţare externă; dna Elena Popescu, directorul executiv adjunct al Direcţiei
economice; dna. Silvia Constantinescu, directorul executiv adjunct al Direcţiei
proiecte cu finanţare externă; dna Elena Ion, şeful Serviciului resurse umane;
dl. Marius Niculescu, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti; dl. Emil
Bunea, directorul adjunct al Direcţiei Judeţene de Protecţia Plantelor şi de
Întreţinere a Drumurilor Judeţene; dna. Marinela Peneş, managerul Muzeului
Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova; dna. Mihaela Radu, managerul
Bibliotecii Judeţene „Nicolae Iorga” Ploieşti; dl. Florin Lucian Sicoie, managerul
Muzeului Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”; dl. Adrian Emanuil
Semcu, directorul Societăţii Comerciale „Hidro Prahova” S.A.; dl. Marius Preda,
directorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară - „Parteneriatul pentru
Managementul Apei - Prahova”; dna. Dorina Nica, directorul economic al S.C.
„Brazi Industrial Parc” S.A.; dna. Andreea Moise, consilier juridic la S.C. „Brazi
Industrial Parc” S.A. şi reprezentanţii presei.
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Dna. Ludmila Sfîrloagă
Bună ziua! Domnul preşedinte o să vină în câteva minute, m-a rugat să
începem şedinţa. Domnul Pătraşcu nu-l văd? Ce s-o fi întâmplat? În fine, apare.
Stimaţi colegi, avem din totalul de consilieri în funcţie, lipsesc cinci la
ora aceasta, or să fie patru, pentru că vine şi domnul preşedinte.
Ca să începem şedinţa, începem cu imnul de stat!

x

x

x

Dna. Ludmila Sfîrloagă
Deci, proiectul ordinii de zi cuprinde 23 de puncte, plus o propunere de
suplimentare, proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu comuna
Valea Doftanei, în vederea realizării investiției „Modernizare drumuri locale în
comuna Valea Doftanei, Județul Prahova proiect 1 - str. Republicii, str. Floare
de Colț, str. Constituției, str. Muzicanților, str. Calea Brașovului, str. Calea
Trăisteniului, str. Setul, str. Crăițelor și str. Ghimpoasei” - inițiat de domnul
preşedinte Bogdan Andrei Toader.
Aceasta este ordinea de zi propusă. Dacă sunt probleme la ordinea de zi?
Da, doamna consilier Dumitru?
Dna.Dumitru Mihaela Carmen
Bună ziua, doamnă vicepreşedinte! Aş vrea ca în calitate de iniţiator să
retrag proiectul de hotărâre numărul 5, pentru o mai bună verificare şi
documentare.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Da, mulţumesc. Cine este de acord cu această...
Da, domnul vicepreşedinte.
Dl. Vasile Pătraşcu
Mai vin cu o propunere, vreau să se retragă proiectul numărul 21 de pe
ordinea de zi. Este vorba de bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. „Brazi
Industrial Parc” S.A. Că s-a vorbit la pregătitoare să discutăm şi Compania
„Energii regenerabile”. Având în vedere că nu propun să se retragă ca să le
discutăm pe amândouă o dată, că sunt probleme. Şi proiectul 24 de pe ordinea de
zi, care e băgat la suplimentare şi aş vrea să discute la parteneriate.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Acuma, din punct de vedere legal, aş dori domnul secretar să-şi dea, să-şi
spună opinia, pentru că din câte ştiu eu, numai iniţiatorul poate să retragă de pe
ordinea de zi proiectul.
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Dl. Mihail Pavel
Da, într-adevăr iniţiatorul poate să-l retragă, da acum se propune să nu
fie aprobate de consiliu la ordinea de zi, şi consiliul are dreptul să aprobe acest
lucru.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Deci...
Dl. Mihail Pavel
Nu este obligat însă să o facă.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Trebuie să pun la vot propunerea doamnei Dumitru, ţinând cont că dânsa
este iniţiatoarea?
Dl. Mihail Pavel
Nu, la dânsa nu.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Deci a fost retras de pe ordinea de zi punctul 5.
Da, domnul Enescu?
Dl. Rareş Dan Enescu
Doamna preşedintă, stimaţi colegi, vreau să fac un comentariu la punctul
5. Comisia juridică a dat un aviz, cu o notă, în care regulamentul prezent şi
funcţionarea Spitalului nu are avizul Consiliului de Administraţie. De asemenea, aş
vrea să atrag atenţia Consiliului judeţean, situaţia în care Spitalul de Obstetrică
Ginecologie, în care, în spital, eu personal am făcut o sesizare, având în vedere că
în perioada 28 aprilie - 9 mai, Spitalul nu a beneficiat de apă caldă, necesară, atât
noilor născuţi cât şi mămicilor care au născut. Spun asta pentru că, pot să zic că am
fost un beneficiar în perioada asta. Am făcut o sesizare în acest sens, către
Consiliul judeţean. Nu am primit un răspuns până în momentul de faţă. Intră în
atribuţiile atât ale managerului, cât şi ale directorului medical cât şi ale.., imediat
că am notat, Consiliului de etică, în care, în linii mari aş putea spune, aceştia
răspund de înregistrarea şi rezolvarea sugestiilor, sesizărilor, precum şi de
serviciile medicale şi de îngrijire a condiţiilor de cazare şi igienă şi aşa mai
departe. Dacă vorbim de igienă, lipsa apei calde în Spitalul de Obstetrică
Ginecologie, duce la o posibilă problemă, care nu cred că ne-o dorim să mai se
întâmple vreo tragedie, atât pentru viitorii copii cât şi pentru părinţii lor. Având în
vedere că nimeni nu vrea să-şi asume responsabilitatea, solicit pe această cale să
mi se răspundă exact, iar persoanele în cauză să răspundă.
Vă mulţumesc.
(Domnul consilier județean Tomoșoiu Adrian, a ieșit din sala de ședință).
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Dna. Ludmila Sfîrloagă
Este cineva din partea Spitalului care ar putea să răspundă la ceea ce a
spus domnul Rareş Enescu? Doamna Dumitru.
Dna. Dumitru Mihaela Carmen
Ca şi preşedinte al Consiliului de Administraţie, vreu să vă informez că
s-a luat act de solicitarea sau de reclamaţia, sesizarea, domnului consilier, s-a
instituit o echipă care, face o anchetă internă, şi de asemenea Consiliul de etică a
fost sesizat şi va primi răspunsurile. Vom primi cu toţii răspunsurile.
Mulţumesc.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Mulţumesc.
Acum, referitor la proiectul numărul 5, doamna Dumitru a spus că
doreşte scoaterea de pe ordinea de zi. Trebuie să-i întreb şi pe ceilalţi iniţiatori, mă
refer la doamna David. Sunteţi de acord?
Dna. Simona David
Da.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Da. Şi domnul Cristian Popescu.
Dl. Cristian Popescu
Da.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Bun. Mulţumesc. În aceste condiţii este scos de pe ordinea de zi.
Propunerea domnului vicepreşedinte Pătraşcu, punctul 21, trebuie supus
la vot. Cine este pentru scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 21? Vă rugăm să
votaţi!
Dl. Eugen Ionică
Este vorba de...
Dl. Mihail Pavel
Parcul Brazi.
15 aici.
Dl. Ionuţ Răzvan Albişoreanu
Şi încă 3 pe stânga...
Dl. Mihail Pavel
Deci, 15 aici şi cu 3, 18.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Bun. Cine e împotrivă? Cine se abţine?
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Dl. Mihail Pavel
Au fost 18 „pentru” retragere. 18 care înseamnă majoritatea din 32, deci,
s-a retras.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 18 voturi „pentru”
retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre nr. 21 (Ciolac Dan, David
Simona, Dumitru Cristian, Ionică Eugen, Ionică Adrian, Necula Gheorghe, Nistor
Marian Tudor, Papuc Rodica Mariana, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta,
Răducanu Nicușor, Soiu Mihail Iulian, Tudora Dorin, Tudoran Lorin Gabriel,
Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Vasile, Pințoiu Toma și Toma Horia Victor) și 13
voturi „împotriva” retragerii (Sfîrloagă Ludmila, Rareș Dan Enescu, Dumitru
Mihaela Carmen, Ardeleanu GeorgianaAnca, Bănică Alexandru, Ionică Ion, Nică
Justinian Feodor, Meșca Darius Dumitru, Niță Cătălin Răzvan, Pîrvu Ionel, Sepși
Daniel, Stoian Sorin George și Măruntu Nicolae).
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Şi proiectul numărul 24. Cine este pentru?
Dl. Mihail Pavel
Pentru retragere.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Retragere. Cine este pentru scoaterea de pe ordinea de zi?
Cel cu Valea Doftanei.
Da, dar am...
Dl. Mihail Pavel
E la suplimentare.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Face parte din ordinea de zi, şi domnul...
Domnul vicepreşedinte a zis..., propune să-l retragem
Dl. Vasile Pătraşcu
Să discutăm la parteneriate
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Cine este pentru retragerea de pe ordinea de zi? Cine este împotrivă?
Dl. Mihail Pavel
Câţi, câţi aţi zis pentru?
Câţi, câţi au ieşit?
Dl. Vasile Pătrașcu
18.
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Dna. Ludmila Sfîrloagă
Deci, încă o dată, cine este pentru scoaterea de pe...
Dl. Horia Victor Toma
Mă scuzaţi. O întrebare pe procedură şi îl întreb pe domnul secretar. Noi
nu putem să votăm în momentul acesta scoaterea, pentru că el nu există pe ordinea
de zi?
Dl. Mihail Pavel
Neintroducerea.
Dl. Horia Victor Toma
Se propune...
Dl. Mihail Pavel
Da.
Dl. Horia Victor Toma
... introducerea...
Dl. Mihail Pavel
Neintroducerea. Neintroducerea.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Neintroducerea pe ordinea de zi.
Dl. Mihail Pavel
Neintroducerea. Da.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Da, despre asta este vorba.
Dl. Eugen Ionică
Să-l introducem sau nu.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Deci sunteţi de acord să-l introducem sau să nu-l introducem? Sunteţi
pentru introducerea pe ordinea de zi? Sunteţi pentru, neintroducerea pe ordinea de
zi?
Dl. Mihail Pavel
Neintroducerea.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Se abţine cineva?
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Dna. Fabioara Ionescu
Mai zi o dată.
Dl. Mihail Pavel
Să nu fie trecut la ordinea de zi. Cine este „pentru” a nu fi trecut la
ordinea de zi?
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Stimaţi colegi, e simplu!
Dl. Mihail Pavel
Câţi au fost?
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Domnul Pătraşcu a propus să nu existe, să nu fie pe ordinea de zi.
Dl. Mihail Pavel
17.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Sunteţi pentru propunerea domnului Pătraşcu? Pentru a nu fi pe ordinea
de zi?

Cine e pentru? Cine e împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Dl. Mihail Pavel
Câţi sunt pentru ? 14, cu dumneavoastră 15. Şi acolo? 3 acolo? 4.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Da.
Dl. Mihail Pavel
19 au ieşit. 19.

Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 18 voturi „pentru”
neintrodecerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre nr. 24 (Ciolac Dan, David
Simona, Dumitru Cristian, Ionică Eugen, Ionică Adrian, Necula Gheorghe, Nistor
Marian Tudor, Papuc Rodica Mariana, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta,
Răducanu Nicușor, Soiu Mihail Iulian, Tudora Dorin, Tudoran Lorin Gabriel,
Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Vasile, Pințoiu Toma și Toma Horia Victor, Pătrașcu
Vasile, Ardeleanu Vasile, Pințoiu Toma, Toma Horia Victor și Măruntu Nicolae),
12 voturi „împotriva” neintroducerii (Sfîrloagă Ludmila, Rareș Dan Enescu,
Dumitru Mihaela Carmen, Ardeleanu GeorgianaAnca, Bănică Alexandru, Ionică
Ion, Nică Justinian Feodor, Meșca Darius Dumitru, Niță Cătălin Răzvan, Pîrvu
Ionel, Sepși Daniel, Stoian Sorin George și Măruntu Nicolae) și 1 „abținere”
( Tudora Dorin).
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Dl. Mihail Pavel
Şi acum ordinea de zi. Ordinea de zi rămasă.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Da. Trecem la ordinea de zi votată de dumneavoastră. Aprobarea
Procesului - Verbal...
Stimaţi colegi! Stimaţi colegi, haideţi să ne înţelegem unii cu ceilalţi!
Dl. Mihail Pavel
Aprobaţi ordinea de zi înainte!
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Acum trebuie să vă supun ordinea de zi în integlalitatea ei la vot, aşa
cum a rezultat în urma votului pe care l-am făcut până acum.
Cine este de acord cu ordinea de zi propusă? Cine se abţine? Împotrivă?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”, cu
următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea ProcesuluiVerbal al ședinței extraordinare a Consiliului
județean Prahova din data de 30 martie 2017.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a
bugetului propriu al județului și a instituțiilor de sub autoritatea Consiliului
județean Prahova pe anul 2016 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
președintele Consiliului județean Prahova.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și
a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul
2017 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean
Prahova.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Județean de
Cultură Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele
Consiliului județean Prahova.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru
Spitalul Județean de Urgență Ploiești - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
președintele Consiliului județean Prahova, de doamnele consilier județean Mihaela
Carmen Dumitru și Simona David și de domnii consilieri județeni Gheorghe
Neaga, Ion Ionică și Cristian Popescu.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru
Direcția Județeană de Protecția Plantelor și de Întreținere a Drumurilor Județene
Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului
județean Prahova.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de
funcții pentru Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova - inițiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
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8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de
funcții pentru Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus” - inițiat de
domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
9. Proiect de hotărâre privind suplimentarea spațiului atribuit în folosință
gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară - Parteneriatul pentru
Managementul Apei Prahova în imobilul proprietate publică a județului Prahova,
situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 - 4 - inițiat de domnul Bogdan
Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
10. Proiect de hotărâre privind plata cotizației pe anul 2017 către
Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică din România inițiat de domnii consilieri județeni Gheorghe Neaga, Daniel Sepși, Marian Nistor
Tudor, Adrian Tomoșoiu, Horia Victor Toma și Dan Ciolac.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Consiliului județean
Prahova pe anul 2017 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Situații de
Urgență Sud Muntenia” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele
Consiliului județean Prahova.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Prahova cu
Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova, în vederea finanțării campaniei
„ÎMPREUNĂ PENTRU STOPAREA VIOLENȚEI!”, respectiv cu Inspectoratul
Județean de Poliție Prahova, în vederea finanțării campaniei „ÎMPREUNĂ
ÎMPOTRIVA CRIMINALITĂȚII!” - inițiat de domnii consilieri județeni
Gheorghe Neaga, Daniel Sepși, Marian Nistor Tudor, Adrian Tomoșoiu, Horia
Victor Toma și Dan Ciolac.
13. Proiect de hotărâre privind pregătirea și promovarea proiectului
„Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii
educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de
Târg, Județul Prahova” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele
Consiliului județean Prahova.
14. Proiect de hotărâre privind pregătirea și promovarea proiectului
„Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii
educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, orașul Breaza, Județul
Prahova” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului
județean Prahova.
15. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Municipiului
Ploiești a Digului de Gabioane realizat în cadrul obiectivului de investiții
„Închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești”, din cadrul proiectului
„Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Prahova” - inițiat de
domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Prahova la
cofinanțarea proiectului „Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea
sistemelor de apă și canalizare în Județul Prahova” - inițiat de domnul Bogdan
Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
17. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a calității de
membru supleant în Consiliul de administrație al Spitalului Obstetrică Ginecologie
Ploiești a domnului consilier județean Ionică Eugen și numirea unei alte persoane
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în această calitate - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele
Consiliului județean Prahova.
18. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei pentru efectuarea
cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice de interes local pentru
lucrarea „Exproprierea terenurilor aferente Castrului Roman din comuna
Dumbrăvești și împrejmuirea acestora” din comuna Dumbrăvești, sat Sfârleanca,
parte a sitului arheologic ‹‹ Castrul de la Mălăiești ›› având indicativul PH-I-s-A16208 în LMI 2015 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele
Consiliului județean Prahova.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor aferente
proiectului „Elaborarea hărților de risc natural și a planurilor de risc detaliate
pentru alunecări de teren, pentru un număr de 12 teritorii administrative ale
județului Prahova, respectiv orașul Urlați și comunele Bălțești, Ceptura, Fîntînele,
Gornet Cricov, Gura Vadului, Iordăcheanu, Plopu, Podenii Noi, Starchiojd, Valea
Doftanei și Vărbilău” și declararea arealelor de risc la alunecări de teren - inițiat de
domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor instituțiilor de cultură
aflate în subordinea Consiliului județean Prahova - inițiat de domnul Bogdan
Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
21. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale - inițiat de
doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova.
22. Diverse.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Mulţumesc.
Punctul 1, aprobarea Procesului - Verbal al şedinţei extraordinare a
Consiliului judeţean Prahova, din data de 30 martie.
Aveţi ceva..., menţiuni de făcut la acest Proces - Verbal?
Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Vă abţineţi sau
împotrivă?
Dna. Mihaela Carmen Dumitru
Nu am fost.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
A, n-aţi fost.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 30 voturi „pentru” și o
abținere (Dumitru Mihaela Carmen).
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de
execuție a bugetului propriu al județului și a instituțiilor de sub autoritatea
Consiliului județean Prahova, pe anul 2016.
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Aveţi ceva, întrebări? Bun. Atunci cine este pentru? Împotrivă? Se abţine
cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a
bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul
2017.
Presupun că l-aţi studiat pe la grupurile politice, la comisii. Dacă sunt
ceva comentarii? Atunci, vă supun la vot.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abţine cineva?
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”.
(Domnul președinte Toader Bogdan Andrei și domnul Consilier județean
Viter David Andrei, participă la lucrările ședinței).
(Domnul consilier județean Tudoran Lorin Gabriel, s-a retras de la
lucrările ședinței).
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Am ajuns la punctul 4.
ședință).

(Domnul consilier județean Tomoșoiu Adrian, a revenit în sala de
Dl. Bogdan Andrei Toader
Îmi cer scuze pentru întârziere.
Până şi un preşedinte trebuie să facă revizia la gaze.
Dl. Mihail Pavel
Acasă? Acasă nu la instituţie?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Îmi cer scuze încă o dată, v-am spus!
Am înţeles că s-au retras vreo două proiecte.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Trei.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Trei? De ce 24 s-a retras?
Dl. Mihail Pavel
Da.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Propunere de discutat la parteneriate.
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votează.

Dl. Dan Ciolac
Aici a fost cu... Eu n-am înțeles. În primă fază nu s-a înţeles ce se
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Dar s-a votat de trei ori, domnul Ciolac.

Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu, eu vă spun pentru ce este acest vot. Proiectul cuprinde asocierea
inversă. Nu alocăm niciun fond, pur şi simplu ne asociem, astfel încât să poată să
deruleze un proiect propriu, să repare nişte drumuri pe banii dânsului, iar acolo
unde drumul comunal se întâlneşte, se intersectează cu drumul judeţean, să poată
să facă acea legătură. Şi pentru că intervine pe drumul judeţean 101T, dacă nu
ştiaţi drumul 101T este drum judeţean neasfaltat, de pământ, da? Acolo unde face
această legătură s-o facă astfel încât trecerea să fie cât mai uşoară. Dacă aveţi o
problemă cu acest...? Dânşii ne-au făcut o solicitare exact ca şi Brazi. Să ne ajute.
Nu venim noi cu niciun ban, la această asociere. Deci, noi nu propunem alocarea
de sume, pentru acest parteneriat. E vreo problemă legată juridic?
Dl. Dan Ciolac
Deci, eu insist că nu s-a înţeles foarte exact despre ce estevorba şi aş vrea
să-l întrebăm pe domnul secretar Pavel, dacă putem relua votul sau procedura
pentru acest punct.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu, dar aş vrea să ştiu cine a venit cu...
Dl. Vasile Pătraşcu
Eu.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu sunteţi de acord? Nu că dacă...
Dl. Vasile Pătraşcu
Am spus cinstit ca să introducem şi acest punct, să nu facem
suplimentarea, să introducem acest punct atunci când se discută parteneriatele,
nimic altceva.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Îl întârziem cu lucrarea efectivă, neavând acest..., dânsul are licitaţia
ţinută, are totul. Neavând acest..., această aprobare din partea noastră nu poate să
dea ordinul de începere a lucrărilor, pentru că ar interveni şi ar cheltui nişte bani pe
o proprietate care nu este a dânsului. Dacă ne asociem poate desfăşura acea
investiţie. Despre asta este vorba. Iar la punctul 21, Brazi şi Termo, vă spun ceva:
deşi sunt trecut ca iniţiator la amândouă, dacă există probleme, nu există avizul
C.A.-ului, nu există documente, sunt de acord cu dumneavoastră ce aţi propus. Dar
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dacă cumva există avizul comisiilor, nu văd de ce l-am scoate. Că atunci noi l-am
discutat la... comisie. Nu ne-am întâlnit înainte de şedinţă, acum cinci zile?
Dl. Vasile Pătraşcu
La pregătitoarte s-a discutat să se discute şi Brazi şi Termoelectrica, dacă
vă aduceţi aminte,chiar să mă contraziceți.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Da.
Dl. Vasile Pătraşcu
Şi am zis: „Domnule, hai să le discutăm la pachet pe amândouă o dată!”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles!
Vă rog, domnul Enescu!
Dl. Rareş Dan Enescu
Domnul preşedinte, Comisia juridică a dat aviz atât pentru proiectul 21referitor la bugetul de venituri şi cheltuielei pentru ”Brazi Industrial Parc”, precum
şi la propunerea de suplimentare a ordinii de zi, proiectul 24, tocmai că am
înţeles...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nevoia.
Dl. Rareş Dan Enescu
Nevoia, prin care să se facă această investiţie acolo şi asocierea între
judeţul Prahova. Dacă, procedural se poate să reintroducem în ordinea de zi şi eu
vă propun acest lucru.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu ştiu, domnul primar a fost la mine dimineaţă, mi-a adus Hotărârea
Consiliului local în vederea asocierii, am văzut că actele sunt Ok, dacă..., este
decizia dumneavoastră. Şi eu am un singur vot la fel ca şi dumneavoastră.
Dl. Dan Ciolac
Se poate forța, e la limită, dar...
Dl. Mihail Pavel
Da, reglementările legale, în speţă regulamentul de funcţionare al
Consiliului judeţean precizează că, o dată ce o hotărâre a fost adoptată sau respinsă
mai exact spus, nu mai poate fi repusă în discuţie în aceeaşi şedinţă.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles. Bun.
Dl. Mihail Pavel
Nu, dati-mi voie să continui! Acum, aprobarea ordinii de zi nu se
materializează într-o hotărâre, iar coroborând cu faptul că domnul consilier susţine
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că nu s-a înţeles ce se votează la punctul 24, dacă dumneavoastră apreciaţi e posibil
să reia votul pe acel punct. La celelalte nu găsesc de cuviinţă să se facă acest lucru.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Bun. Pentru punctul 24, având în vedere să suplimentăm ordinea de zi cu
un parteneriat, care nu ne implică financiar în niciun fel ci doar asocierea, astfel
încât să aibe permisiunea să intervină asupra drumului nostru de pământ 101T.
Cine este pentru? Pentru introducerea punctului 24 pe ordinea de zi?
Bun. Vă mulţumesc foarte mult. Împotrivă? Cine se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”
cu suplimentarea ordinii de zi, după cum urmează:
- Proiect de hotărâre privind asocierea județului Prahova cu comuna Valea
Doftanei în vederea realizării investiției „Modernizare drumuri locale în comuna
Valea Doftanei, Județul Prahova proiect 1 - str. Republicii, str. Floare de Colț, str.
Constituției, str. Muzicanților, str. Calea Brașovului, str. Calea Trăisteniului, str.
Setul, str. Crăițelor și str. Ghimpoasei” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
președintele Consiliului județean Prahova.
Dl. Bogdan Andrei Toader
În privinţa celor două puncte, dacă aşa... Eu vă spun sincer n-am
participat. Vă respect decizia şi le-aş lăsa aşa momentan, cu toate că trebuie să ne
gândim foarte serios asupra celor două parcuri şi a activităţii pe care o desfăşoară.
Este corectă afirmaţia domnului Pătraşcu, să la discutăm la pachet, ambele au nişte
probleme în derularea activităţii şi ar fi bine şi o analiză până la...
Vă rog!
Dl. Dan Ciolac
Susţin. În şedinţa pregătitoare şi eu am abordat subiectul celor două
parcuri, în consecinţă...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Sunteţi de acord să rămână scoase de pe listă?
Dl. Dan Ciolac
Da.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Da. Domnul Pinţoiu?
Dl. Toma Pinţoiu
Da.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Da. Domnul Pătraşcu?
Dl. Vasile Pătraşcu
Da.
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Bun. Rămâne aşa. Mulţumesc.
Şi acum să continuăm cu şedinţa. Am înţeles că am ajuns la punctul
cinci.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Patru.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Patru, imi cer scuze.
Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții
și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Județean de
Cultură.
Doamna Nuşa, v-aş ruga, că sunteţi cea mai în măsură să furnizaţi datele
corecte.
Dna. Elena Ion
La Centrul Județean de Cultură, în decembrie, s-a aprobat modificarea
organigramei şi a statului de funcţii şi au venit cu ROF-ul, cu regulamentul de
organizare şi funcţionare pe structura atunci înfiinţată. Acum a venit şi pe un post
vacant, de la şcoală l-au mutat în cealaltă secţie şi a impus cu ocazia aceasta şi
modificarea statului şi a organigramei. Post vacant. Deci, nu cu oameni pe el şi
ROF-ul. Deci, au venit cu regulamentul de organizare şi funcţionare acum, în 60 de
zile de la aprobarea din decembrie.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles. Mulţumesc.
Dacă sunt probleme? Nu înfiinţăm posturi, nu desfiinţăm. Dacă sunt
probleme? Dacă nu, vi-l supun la vot.
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 6, pe ordinea de zi (devenit 5), este proiect de hotărâre
privind modificarea statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Ploiești,
este inițiat de subsemnatul, împreună cu doamnele consilier Mihaela Carmen
Dumitru, doamna Simona David și domnii consilieri Gheorghe Neaga, Ion Ionică
și Cristian Popescu.
Doamna Nuşa, ce s-a întâmplat la Spitalul Judeţean?
Dna. Elena Ion
Avem numai modificare de stat de funcţii. Nu umblăm la numărul de
posturi. Tot în 2501 posturi rămânem. Sunt 37 de poziţii de posturi cu oameni,
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ocupate, pentru că au beneficiat de promovare în grad profesional, muncitori în
treaptă profesională şi s-a discutat în C.A. această modificare a statului de funcţii şi
au propus şi transformarea postului în sine, în cadrul unei şedinţe de consiliu. 9
posturi de soră medicală au fost transformate în asistenți medicali, pentru că ea ca
și cod nu mai...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu mai există nomenclatorul în codul muncii...
Dna. Elena Ion
... și un post vacant de medic, l-au transformat în post vacant de medic
rezident, anul cinci. Deci, l-au dus la un nivel un pic mai mic. Ne încadrăm în
fondurile alocate şi numai modificare de stat de funcții.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Astfel încât să atragem tinerii... Ok.
Dna. Elena Ion
Da, exact. De a oferi posibilitatea celor la rezidenţiat să se înscrie.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles. Aţi auzit explicaţiile. Dacă doriţi să adresaţi întrebări? Miar fi plăcut să fie cineva şi din partea parcului. A, este ..., domnul director. Gata.
Nu v-am văzut. Mulţumesc.
Scuze! Am făcut o afirmaţie ne la locul ei.
Dacă aveţi întrebări pentru domnul doctor? Aţi înţeles! A dispărut sora
medicală, 37 de posturi au fost avansate, avem 2501 posturi aprobate, aş fi curios
să ştiu şi câte sunt vacante. Trebuia să...
Dna. Elena Ion
În jur de 340.
Dl. Bogdan Andrei Toader
E şi asta un lucru bun. Neocupate.
Dna. Elena Ion
Toate sunt pe parte de asistent medical şi auxiliar medical. Pe tesa sunt
toate ocupate. În proporţie de 9%.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu vi se pare şi normal, domnul Ionică? Bun. Dacă nu, vă supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Mulţumesc.
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Numărul 7 (devenit 6), proiect de hotărâre privind modificarea statului de
funcții pentru Direcția Județeană de Protecția Plantelor și Întreținere a Drumurilor
Județene.
Doamna Nuşa?
Dna. Elena Ion
Nu avem decât un post transformat, post ocupat. Un angajat debutant, a
fost promovat în treapta... în gradul II.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Dupa trei ani, parcă?
Dna. Elena Ion
Nu acest..., debutantul după 12 luni.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Deci, după un an.
Dna. Elena Ion
Da. Şi necesită modificarea statului de funcții.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu, fac plombe. Plombe şi întreţinerea drumurilor, toaletări. Nu fac
drumuri pentru că nu au dotarea necesară.
Dna. Elena Ion
Şi atât.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc. Deci un singur post de la debutant a trecut în treapta
superioară.
Dacă..., sunt comentarii? Dacă nu, vi-l supun la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Mulţumesc.
Numărul 8 (devenit 7), proiect de hotărâre privind modificarea
organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie și
Arheologie. O avem şi pe doamna directoare prezentă, doamna Peneş. Doamna
Nuşa? Vrea... Care doriţi să detaliaţi un pic?
Dna. Elena Ion
Şi în cadrul Muzeului de Istorie am avut examen de promovare şi au
beneficiat de promovare în grad profesional şi posturile sunt aprobate prin şedinţă
de consiliu pentru transformare şi, în acelaşi timp, este vorba de transformarea unui
post vacant, vacant, de muzeograf, dintr-o secţie, este vorba de ...
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Iorga.
Dna. Elena Ion
...Iorga, da, în cercetător ştiinţific, pentru a întări un pic activitatea
aceasta la sediul instituţiei aici la biroul de arheologie şi antropologie....Doamna,
este...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu, eu cred că este...
Dna. Elena Ion
Este o modificare de organigramă şi de stat, în acest sens.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Da.
Am luat un post vacant şi l-am transformat în cercetător. Înseamnă,
căutăm personal specializat. Asta e foarte bine.
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 (devenit 8), proiect de hotărâre privind modificarea
organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul Județean de Artă „Ion Ionescu
Quintus”.
Domnul director Sicoie este aici prezent. Cine doreşte? Domnul director,
va rog!
Dl. Florin Lucian Sicoie
Aici e vorba de transformarea unor posturi, un post de studii medii în
superioare, în urma pensionării unei salariate, un post de tehnore..., de muzeograf
în inginer, ca să pot plăti mai bine tehnoredactora care face o muncă uriaşă, deci e
vorba de posturi transformate nu posturi în plus.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles. Mulţumim foarte mult. Dacă sunt probleme? Dacă nu vă
supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Mulţumesc.
Numărul 10 (devenit 9), vă spun dinainte că este un proiect cu două...
treimi, proiect de hotărâre privind suplimentarea spațiului atribuit în folosință
gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară - Parteneriatul pentru
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Managementul Apei în imobilul proprietate publică a județului, situat în
municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 - 4.
Au mai solicitat o cameră, aşa cum v-am spus şi la şedinţa pregătitoare,
datorită plecării Camerei Agricole, avem spaţii disponibile şi am spus că activitatea
dânşilor va fi una din ce în ce mai intensă. Şi am spus că, chiar stăteau trei oameni
în aceeaşi cameră destul de mică, am zis că este un lucru cu care putem să-i
ajutăm. O să-ncercăm să-i ajutăm şi cu o maşină. Sincer, când vom avea una
disponibilă la Consiliul judeţean, să facă munca de teren mult mai bine şi mult mai
intens, că este necesară. Dacă aveţi probleme? Dacă nu, vă supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Ştiţi ce-mi place? Fac o mică paranteză. La sedinţa aceasta n-am mai
avut parte de abţineri.
11 (devenit 10), proiect de hotărâre privind plata cotizației pe anul 2017
către...
Dna, Ludmila Sfărloagă
A.N.A.T.O.P.
Dl. Bogdan Andrei Toader
A.N.A.T.O.P. Dacă sunt probleme cu acest punct pe ordinea de zi? Dacă
nu, vi-l supun la vot.
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 12 (devenit 11), proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației
Consiliului județean Prahova la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Situații
de Urgență Sud Muntenia”.
Proiectul s-a finalizat. Am reuşit, datorită participării noastre la această
asociaţie, să obţinem pentru cei de la I.S.U., mai multe autospeciale. Din ce motiv
noi acuma încă facem plata? Pentru că este în monitorizare cinci ani de zile şi
A.D.I. îşi menţine cinci ani de zile obiectul activităţii. Ca să... înţelegeţi. Nu mai
accesăm, pentru că astfel de fonduri nu vor mai fi alocate pe aceasă sesiune de... Sa închis linia. E Axa dacă doriţi, da. V-am explicat motivaţia pentru care aprobăm
cotizaţia. Dacă sunteţi de acord?
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 13 (devenit 12), proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii
județului Prahova cu Inspectoratul de Jandarmi Județul Prahova, în vederea
finanțării campaniei „ÎMPREUNĂ PENTRU STOPAREA VIOLENȚEI!”,
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respectiv cu Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, în vederea finanțării
campaniei „ÎMPREUNĂ ÎMPOTRIVA CRIMINALITĂȚII”.
Este vorba de activitatea A.T.O.P. Prahova. Este vorba de susţinerea prin
asociere a acestor două instituţii, pentru promovarea acestor proiecte. Cred că sunt
de bun augur, având în vedere că vine şi ziua copilului, educaţia este foarte
importantă şi poate reuşim să instruim tinerii în această privinţă. Dacă nu mă înşel,
este vorba de 10 mii lei într-o parte şi 10 mii lei într-o parte, pentru tipărirea
materialelor... nu sunt publicitare, materiale necesare pentru această campanie.
Dacă...
Dl. Eugen Ionică
De informare.
Dl. Bogdan Andrei Toader
De informare. Vedeţi, domnul Eugen Ionică? Aţi făcut parte la astfel de
campanii. Se vede.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Domnu Tudora, să ştiţi că vad şi până acolo.
14 (devenit 13), proiect de hotărâre privind pregătirea și promovarea
proiectului „Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea
infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna
Filipeștii de Târg, Județul Prahova”.
Ar trebui să vă dau o singură explicaţie foarte utilă. Toate şcolile
speciale, acuma se numesc Centre Şcolare de Educaţie. Este important ca să
înţelegeţi că sunt şcolile noastre speciale. Ne pregătim în vederea deschiderii Axei
10.2, pe care pot fi abordate fonduri pentru aceste şcoli speciale. Din păcate am fi
vrut la mai multe, dar unele dintre ele au probleme în ceea ce priveşte patrimoniul.
La Văleni, este o mică problemă, suntem lângă sediu de poliţie şi impreună cu
Primăria Văleni, coproprietri ai acelei clădiri. Dar pentru aceste două şcoli pe care
vi le supun atenţiei, avem act de proprietate, avem cum să depunem proiectul şi ne
pregătim să depunem pe ghidul existent când se va deschide Axa.
Bun. Dacă sunt întrebări? Avem cele două, Filipeşti şi apoi va urma
Breaza.
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.
15 (devenit 14), proiect de hotărâre privind pregătirea și promovarea
proiectului „Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea
infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, orașul
Breaza”.
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Cine este de acord? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc.
Numărul 16 (devenit 15). Am avut o mică discuţie pe tema acestui
proiect pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind darea în administrarea
Municipiului Ploiești a Digului de Gabioane realizat în cadrul obiectivului de
investiții „Închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești”, din cadrul
proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Prahova”.
Dna. Elisabeta Popovici
Ce sunt gabioanele?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Bun. Ce sunt gabioanele? Sunt nişte structuri de protecţie a unor maluri,
sunt apărări de maluri, sunt construite în vederea susţinerii, protejării. Ca să fiu mai
exact pentru dumneavoastră doamna Erji, vă explic aşa: două plase de Buzău şi
între aceste plase pietre.
Dl. Dan Ciolac
Nişte casete... plasă...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Casete. Ca să fiu mai exact pentru dumneavoastră. Ce se întâmplă? Când
noi am reuşit să finalizăm acest proiect de închidere a rampei, am predat la finalul
proiectului toată rampa, acum conformă, da, către Municipiu, pentru că terenul era
al dânşilor şi l-au dat către noi în administrare până la finalizarea proiectului. Am
rămas noi, în patrimoniu, cu acest dig de gabioane şi acuma il predăm către
Municipiu pentru că este parte integrantă a proiectului şi ajută proiectul respectiv.
Nu avem de ce să-l păstrăm noi în proprietate. Am discutat cu Ploieştiul, o să-l
primească bineînţeles că este al dânşilor şi-l, cu ghilimele, îl folosesc. Beneficiază
de pe urma lor.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
17 (devenit 16), proiect de hotărâre privind aprobarea participării
Județului Prahova la cofinanțarea proiectului „Fazarea Proiectului Reabilitarea și
modernizarea sistemelor de apă și canalizare în Județul Prahova”.
Aici este vorba de Maser Planul de apă şi canal. Este vorba de fazarea
de..., proiectului şi contribuţia proprie 2% din valoarea cheltuielilor eligibile
aferentelor obiective. Am făcut calculul, am stabilit suma. Corect, domnul Marius?
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Dl. Marius Constantin Nicolae
Da, da.
Suma este aferentă obiectivelor de interes județean, nu pentru toate...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Corect. Cele..., primăriile care vor beneficia de acel proiect vor avea şi
ele cota lor de cofinanţare.
Dl. Marius Constantin Nicolae
Fiecare trebuie să dea căte o hotărâre în acest sens, toate primăriile.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Da. Vă rog. Vă abţineţi la vot.
Dl. Eugen Ionică
Vă rog să se consemneze că nu particip la vot.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Domnul Ionică nu participă, Eugen Ionică, nu participă la vot. Corect?
Dl. Eugen Ionică
Da.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Bun. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”.
(Domnul consilier județean Ionică Eugen, nu a participat de vot).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Mulţumesc.
18 (devenit 17), proiect de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a
calității de membru supleant în Consiliul de administrație al Spitalului Obstetrică
Ginecologie Ploiești, a domnului consilier județean Ionică Eugen și numirea unei
alte persoane în această calitate.
Aici participati, sau ...?
Dl. Eugen Ionică
Nu particip.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Domnul Eugen Ionică nu participă. Mai întâi trebuie să luăm act de
decizia dânsului, de a demisiona.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Nu se abţine decât
dânsul. Nu a participat la vot.
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Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”.
(Domnul consilier județean Ionică Eugen, nu a participat de vot).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am înţeles. Vă mulţumesc.
Şi acum, avem numirea unei alte persoane în aceasă calitate. Dânsul era
supleant. Corect? Şi a fost în urma înţelegerii, să nu-i spun altfel, de la început,
algoritmului politic de la începutul anului este..., ţine de dumneavoastră, şi de
dumneavoastră, dacă vreţi, să propuneţi pe altcineva. Este vorba de membru
supleant. Nu trebuie să aibă neapărat studii economice, din ce ştiu eu.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Ba da.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Ba da?
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Da, nu e dânsul cel care e pe loc de economist.
Dl. Mihail Pavel
Al doilea membru, cel de economist și de supleant economist, sunt
ocupate.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Sunt ocupate. Deci, nu trebuie să aibe... Doriţi să faceţi o propunere?
Este..., eu vin către dumneavoastră pentru prima dată, domnul Enescu.
Am înţeles.
Dl. Eugen Ionică
De ce nu puneți de la dumneavoastră?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu aveam economist. PMP-ul aveţi vreun economist între cei doi
domni?

Şi mi se pare că sunteţi deja într-un C.A., la Spitalul Judeţean. Bun.
Mulţumesc.
Vă spun că.... Da nu este..., nu este remunerat.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Primește orice.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Înţeleg că nu aveţi o propunere?
Dl. Dan Ciolac
Nu am, domnul preşedinte.
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Bun.
Dl. Dan Ciolac
Dacă pot să-l propun pe domnul Rareş?
Dl. Bogdan Andrei Toader
Avem o propunere din partea grupului PSD, pe domnul Enescu Rareş.
Mai există altă propunere? Vă anunţ că dacă există două propuneri, va trebui să
trecem la vot secret.
Am înţeles. Nu mai există o altă...
Da. Vă supun votului propunerea singură, existentă în acest moment,
pentru locul supleant din C.A.-ul de la Obstetrică Ginecologie, domnul Enescu
Rareş.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”.
(Domnul consilier județean Ionică Eugen, nu a participat de vot).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Mulţumesc.
19 (devenit 18), proiect de hotărâre privind numirea comisiei pentru
efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice de interes
local pentru lucrarea „Exproprierea terenurilor aferente Castrului Roman din
comuna Dumbrăvești și împrejmuirea acestora” din comuna Dumbrăvești, sat
Sfârleanca, parte a sitului arheologic ‹‹ Castrul de la Mălăiești ›› având indicativul
PH-I-s-A-16208 în LMI 2015.
Este vorba de numirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile.
Doamna? Unde este doamna..., arhitectă?
Dna. Luminiţa Sînziana Iatan
S-a constituit o comisie acum câteva luni, care a făcut cercetarea pentru
terme. Acuma se pune problema întregului Castru, sunt două obiective, situri
arheologice, prinse în aceaşi zonă, în acelaşi amplasament, cu o anumită distanță
între ele. Continuăm procedura, am obţinut un aviz prealabil de la Ministerul
Culturii. Prima etapă este numirea acestei comisii. Ulterior, cercetarea se
finalizează cu un proces verbal care se supune aprobării Consiliului.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Mulţumim frumos.
Este vorba de comuna Dumbrăveşti, viceprimarul, consilierul Gheorghe
Georgel Alionte, din cadrul oraşului Slănic. Secretarul comisiei este..., secretariatul
comisiei este asigurat de către structura Arhitect şef din cadrul Consiliului, domnul
Vasile Pătraşcu este preşedintele acestei comisii. Este o cercetare prealabilă.
Dacă sunt...? Dacă sunteţi de acord cu acest punct? 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
Mulţumesc foarte mult.
Numărul 20 (devenit 19), proiect de hotărâre privind aprobarea
documentațiilor aferente proiectului „Elaborarea hărților de risc natural și a
planurilor de risc detaliate pentru alunecări de teren, pentru un număr de 12
teritorii administrative ale județului Prahova, respectiv orașul Urlați și comunele
Bălțești, Ceptura, Fîntînele, Gornet Cricov, Gura Vadului, Iordăcheanu, Plopu,
Podenii Noi, Starchiojd, Valea Doftanei și Vărbilău” și declararea arealelor de risc
la alunecări de teren.
Este o problemă, după cum ştiţi, la Gornet Cricov destul de..., grea, din
păcate. Este foarte bine că elaborăm în sfârşit. Noi am mai avut 21 de hărţi
elaborate.
Dna. Luminiţa Sînziana Iatan
Mai multe avem.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Mai multe? Eu ştiu...
Dna. Luminiţa Sînziana Iatan
PJAT-ul, Secţiunea Riscuri Naturale, impune Consiliului judeţean
Prahova, să elaboreze hărţile de risc la alunecări de teren, pentru toate Unităţile
Administrativ Teritoriale din judeţ, care prezintă astfel de riscuri. Noi avem
elaborate o mare parte dintre hărţile pe care le-am..., ni le impunea legea. Mai
avem un singur pachet. Acestea 12 care se aprobă acuma şi să începem elaborarea
pe ultimile 22 localităţi din judeţ.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Mulţumesc foarte mult.
Dacă există comentarii la acest punct pe ordinea de zi? Dacă nu vi-l
supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
22 (devenit 20), pentru că 21 a fost..., scos de pe ordinea de zi, proiect de
hotărâre privind aprobarea taxelor instituțiilor de cultură aflate în subordinea
Consiliului județean Prahova, proiect inițiat de subsemnatul.
Aşa cum cred că v-am menţionat într-o şedinţă anterioară, mai nou
trebuie să aprobăm pentru tot ce înseamnă activităţile de cultură, taxele aferente
pentru intrările la muzee, pentru închirieri, pentru desfăşurarea diferitelor activităţi.
După cum observaţi am făcut un întreg regulament, prin care sunt scutite de la
plata taxelor de vizitare a muzeelor cuprinse în anexă a veteranilor de război,
persoanele fizice prevăzute la articolul 1 din Decretul - Lege nr. 118/90,
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organizaţiile care au ca activitate acordarea gratuită de servicii sociale. Am stabilit
diverse taxe, bineînţeles în discuţie cu domnii directori de la muzee.
Aveţi cumva şi o anexă, ca să...? A, uitaţi! Taxă de vizitare pentru
Nicolae Simache - Ploieşti, care este un fanion totuşi al muzeelor din judeţ.
Trebuie să recunoaştem, în urma reabilitării, este unic, dar este şi foarte frumos
reabilitat, din punctul meu de vedere.
8 lei - vizitatorii individuali sau în grup la adulţi, 2 lei – pentru copii,
elevi, studenţi, 4 lei - pentru pensionari sau eroi ai revoluţiei. Taxă de ghidaj - 10
lei, taxă pentru parteneriat educaţional, 4 lei elev modul, în sediul muzeului. Am
stabilit diverse tarife. La fel este pentru fiecare muzeu, bineînţeles diferă tariful.
Dacă...
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Taxă de studiu...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Dacă aţi..., studiat materialul la comisii. Vă rog!
Dl. Dan Ciolac
Sunt bucuros că la articolul 5 aţi scurtat lista celor care beneficiază de
scutire de plata taxelor de vizitare. Da, da, dintr-un proiect erau mai multe puncte
acolo.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Noi am, am vrut, stiţi am vrut să supunem atenţiei dumneavoastră la
şedinţa trecută, anterioară şi tocmai de asta am stat şi am mai analizat puţin
proiectul de hotărâre, astfel încât să fim conform legislaţiei în vigoare.
Foarte bine că aţi remarcat. Vă rog, domnul Soiu şi domnul Bănică!
Imediat.
Domnul Soiu!
Dl. Mihail Iulian Soiu
Eu am o propunere, să se găndească pentru viitor emiterea de
abonamente individuale de vizitare şi chiar de abonamente familiale, pentru
familiile cu copii, mai ales acolo unde se crează posibilitatea dezvoltării educaţiei
ecologice şi artistice. Deci, la acele muzee: Grădina Botanică, Zoologică. În
străinătate se practică şi sunt foarte bune.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Da, este o propunere. Mulţumim, domnul Soiu.
Domnul Bănică?
Dl. Alexandru Bănică
Doresc acolo unde spune pensionarii, eroi ai revoluţiei să apară şi
veteranii de război.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Sunt dincolo veteranii de război, unde sunt scutiţi.
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Dl. Bogdan Andrei Toader
Sunt scutiţi complet veteranii de război.
Dl. Dan Ciolac
Şi soţiile...
Dl. Alexandru Bănică
E, înseamnă că n-am citit...
Dl. Rareș Dan Enescu
Și copiii.
Dl. Alexandru Bănică
Scuze atunci.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Deci, veteranii sunt scutiţi. La pensionari aţi văzut, au reducere.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Conform legii.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Exact cum spune la lege. 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 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Mulţumesc.
Să înţeleg că am finalizat ordinea de zi?
Punctul numărul 24, care am aprobat suplimentarea. 23.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Licenţe.
Dl. Bogdan Andrei Toader
23 (devenit 21), proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de
traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate
speciale - inițiat de doamna Ludmila Sfîrloagă.
Dl. Daniel Sepşi
Domnule preşedinte, vă rog să se consemneze că nu voi participa la vot.
Mulţumesc.
Dna. Rodica Mariana Papuc
Domnul președinte, mă abțin și eu că trebuie să mă abțin.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Participaţi sau...?
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Dna. Rodica Mariana Papuc
Nu particip.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu participaţi. Deci, domnul Sepşi şi cu doamna Papuc nu participă la
vot.
Dl. Daniel Sepşi
Nici eu nu particip.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Am spus, domnul Sepşi şi cu doamna nu participă la vot.
Atunci, o să vă rog. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi „pentru”.
(Doamna consilier județean Papuc Rodica Mariana și domnul consilier
județean Sepși Daniel, nu au participat la vot).
Dl. Bogdan Andrei Toader
Mulţumesc.
Şi numărul 24 (devenit 22), proiect de asociere a județului Prahova cu
comuna Valea Doftanei în vederea realizării investiției „Modernizare drumuri
locale în comuna Valea Doftanei, Județul Prahova - str. Republicii, str. Floare de
Colț, str. Constituției, str. Muzicanților, str. Calea Brașovului, str. Calea
Trăisteniului, str. Setul, str. Crăițelor și str. Ghimpoasei”
Întrucât, vedeţi acolo că ei trebuie să aibă acces pe tronsonul de drum,
DJ 101T, aflat între cartierul Setul şi Ghimpoasei.
Dacă există comentarii la acest proiect pe ordinea de zi? Dacă nu, vi-l
supun la vot, în forma în care v-a fost prezentat.
Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate.
Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi „pentru”.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Mulţumesc foarte mult.
Întrucât este şedinţă ordinară, dacă este ceva la diverse?
Vă rog domnul Enescu!
Dl. Rareş Dan Enescu
Mulţumesc, domnul preşedinte.
Având în vedere că pe 6 august va avea loc comemorarea eroilor de la
Tabla Buţii, primarul comunei Ceraşu a făcut o solicitare de un parteneriat, pentru
amenajarea un..., un pic a zonei respective, la care putem participa cu toţii. Este
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deja transmisă o solicitare în acest sens. Mi-aduc aminte că anul trecut am vorbit
de o reorganizare a zonei acolo pentru public şi să luăm în considerare domnule
preşedinte şi stimaţi colegi de..., de un parteneriat pentru data viitoare, având în
vedere să aibă timp să şi facă modificările şi ceea ce are nevoie acolo. Mulţumesc.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Şi eu vă mulţumesc.
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Voiam să-l susţin şi eu.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Vreţi să-l susţineţi?
Dna. Ludmila Sfîrloagă
Da, vreau să-l susţin, pentru că anul trecut când am fost la Tabla Buţii
le-am promis celor peste o mie de oameni care erau adunaţi acolo că vom face
ceva, în sensul în care să aibă şi ei parte de puţin confort când asistă la toate
manifestările, pentru că ei stau efectiv pe iarbă. Ţinând cont de faptul că acest
proiect a fost întârziat de proiectant, primăria lucrează în sensul acesta, am zis că
anul acesta cu 500 milioane, cu 50 mii lei, să-i ajutăm să refacă cimitirul şi zona
împrejmuitoare. Iar pentru la anul, când se fac 100 ani de la Primul Război
Mondial, să reuşim să facem un lucru mult mai aplicat în acea zonă.
Multumesc.
Dl. Bogdan Andrei Toader
Şi noi vă mulţumim.
O să încerc să vă completez la sfârşit.
Domnul Niţă, vă rog!
Dl. Niţă Cătălin Răzvan
Mulţumesc, domnule preşedinte. Vreau să vă aduc aminte că astăzi, în
cadrul programului „Prahova - 2017 - Capitală Mondială a Petrolului”, vom avea
un eveniment la Bucureşti. Se va dezveli o placă aniversară...
Dl. Bogdan Andrei Toader
Nu cred că am primit invitaţia. Aţi primit-o dumneavoastră?
Dl. Niţă Cătălin Răzvan
Au fost trimise. Au fost trimise.
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