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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

  

PROCES – VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 13 august 2018, ora 13,00 
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 313 din 

10.08.2018 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 27 

consilieri județeni: Sfîrloagă Ludmila, Ardeleanu Georgiana Anca, Ardeleanu Vasile, 

Bănică Alexandru, Ciolac Dan, David Simona, Enescu Rareș Dan, Gâlcă Adrian, Ilie 

Mihai Viorel, Ionică Adrian, Ionică Eugen, Măruntu Nicolae, Meșca Darius Dumitru, 

Neaga Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Papuc Rodica Mariana, Pințoiu Toma, 

Popescu Cristian,  Popovici Elisabeta, Sepși Daniel, Soiu Mihail Iulian, Stoian Sorin 

George, Toma Horia Victor, Tomoșoiu Adrian, Tudora Dorin, Tudoran Lorin Gabriel 

și Viter David Andrei. 

 Au lipsit doamna consilier județean Dumitru Mihaela Carmen și domnii 

consilieri județeni Pătrașcu Vasile, Dumitru Cristian, Ionică Ion, Necula Gheorghe, 

Nistor Marian Tudor, Pîrvu Ionel și Răducanu Nicușor. 

 La ședința Consiliului județean a participat, de drept, doamna Hermina Adi 

Bîgiu, secretarul județului Prahova. 

 De asemenea, la ședința Consiliului județean au participat următorii invitați: 

dna Alina Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției Juridic Contencios și 

Administrație Publică, dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției 

Economice, dl Corneliu Adrian Ioniță, directorul executiv al Direcției Tehnice, 

Robert Adrian Stănescu, directorul executiv al Direcției Servicii și Achiziții Publice, 

dna Daniela Găvan, șeful Serviciului Buget și Creanțe din cadrul Direcției 

Economice, dna Andreea Năchilă, șeful Serviciului Proiecte cu Finanțare Externă din 

cadrul Direcției Proiecte cu Finanțare Externă și reprezentanții presei.  

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bună ziua stimați colegi! Mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației, vă 

promit că nu vă reținem foarte mult pentru această ședință extraordinară. Să începem 

cu Imnul de stat, vă rog frumos! 

X 

 

X    X 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! Avem prezenți 28 de consilieri județeni dintr-un total 

de 36 validați la acest moment. Pentru această ședință extraordinară avem un proiect 

de ordine de zi, dacă ați avut timp să vă uitați pe el. Dacă sunt comentarii?  Dacă nu, 

vi-l supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc foarte mult. 
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 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 28 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi:  

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe 

anul 2018 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 

județean Prahova. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Prahova la 

parteneriatul pentru realizarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de 

sănătate în regim ambulatoriu pentru populația Județului Prahova”  - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Prahova la 

parteneriatul pentru realizarea proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din 

județele Prahova și Ialomița la servicii medicale de urgență” - inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 4. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu comuna 

Posești în vederea realizării obiectivului „Amenajare platforme asfaltate și execuție 

rigole carosabile” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului 

județean Prahova. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Primul proiect pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului propriu al județului, pe anul 2018. Doamna Dovîncă.   
   

 Dna  Maria Dovîncă 

 Propunem rectificarea bugetului cu suma de 900 de mii, bani alocați pentru 

cele două proiecte propuse prin Direcția de Integrare. 

   

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Absorbție Fonduri Europene, ne-am integrat de mult. Mulțumesc. Dacă sunt 

comentarii? Este vorba de o suplimentare pentru capitolul Sănătate, așa cum puteți 

observa, pentru a avea cei 2% necesari cofinanțării acestor proiecte. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate, vă mulțumesc foarte mult. 
 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 28 voturi „pentru”. 
  

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Numărul 2, proiect de hotărâre aprobarea participării județului Prahova la 

parteneriatul pentru  realizarea proiectului „ Asigurarea accesului la servicii de 

sănătate în regim ambulatoriu, pentru populația județului Prahova”. 

 Dacă ați avut timp să studiați materialele, eu aș dori să supunem la vot. Dacă 

nu… Doamna Andreea Năchilă, doamna Constantinescu este în concediu de odihnă 

pentru astăzi, doriți să vă prezinte un pic despre ce este vorba? Doamna Năchilă. 

  

Dna Andreea Năchilă 

 Este vorba de două proiecte care sunt propuse de Ministerul Sănătății prin 

Unitatea lor centrală de implementare proiecte, din partea de ambulatorii și din partea 
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de unități primiri urgențe, proiecte pentru care deja practic sunt achiziționate 

echipamente, doar se vor recupera banii din fonduri europene pentru aceste 

echipamente deja achiziționate în perioada 2015 -2018. În acest proiect avem 8 

spitale plus județul Prahova, iar în celălalt proiect avem 4 spitale din județul Prahova, 

județul Prahova, județul Ialomița și 4 spitale din județul Ialomița. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să fac doar o scurtă precizare, banii pe care 

consiliile locale i-au folosit pentru achiziționarea de aparatură medicală, se pot 

returna prin aceste proiecte. Din acest motiv noi ne asociem cu spitalele din județul 

Prahova, la primul proiect, pe ambulatorii, cele care au avut astfel de investiții în 

aparatură medicală, iar la următorul proiect ne asociem și cu județul Ialomița pentru 

a-i face și pe dumnealor eligibili. Patru spitale din județul Prahova plus încă trei, dacă 

nu mă înșel, din Ialomița, incluzând și județul, Consiliul județean Ialomița, cum 

includem și Consiliul județean Prahova, pentru că și noi am finanțat la rândul nostru. 

Dumneavoastră ați aprobat finanțare pentru dotarea Spitalului județean cu aparatură 

medicală.  

 Este o modalitate de a ne recupera investițiile făcute în perioada 2014 până în 

prezent pentru aparatura medicală. Să știți că mă voi grăbi cu această ședință pentru 

că Primăria municipiului Ploiești dorește o ședință de îndată pentru un proiect 

european, pentru o grădiniță, împreună cu Ministerul Dezvoltării. 

 Cred că ați înțeles cu toții, toate județele dau astfel de hotărâri, unii au dat deja, 

Iași-ul este într-un stadiu mai avansat. Eu sper ca și noi să reușim recuperarea acestor 

fonduri, atât pentru noi cât și pentru celelalte consilii locale sau unități spitalicești. 

  Mulțumesc foarte mult! Dacă sunt alte comentarii, dacă nu vă supun la vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate, vă mulțumesc. 
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu  28 voturi „pentru”. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiectul nr. 3, proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului 

Prahova la parteneriatul pentru realizarea proiectului „Îmbunătățirea accesului 

populației din județele Prahova și Ialomița la servicii medicale de urgență”. 

V-am explicat, este vorba de o altă asociere, de data aceasta a celor două 

consilii județene și a unităților spitalicești de la patru unități teritorial administrative. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu  28 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiectul 4 are o istorie un pic deosebită, ca să-l lămuresc și pe domnul 

consilier Enescu, nu alocăm niciun fond, nicio sumă, absolut nici un leu sau nici un 

ban, nici măcar bănuți din aceia mici.  




