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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

 

PROCES – VERBAL 

al ședinței de îndată a Consiliului județean Prahova 

din data de 18 aprilie 2018, ora 15,00 
 

 

 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 98 din 

18.04.2018 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 23 

consilieri județeni: Sfîrloagă Ludmila, Ardeleanu Georgiana Anca, Ardeleanu 

Vasile, Bănică Alexandru, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru Cristian, Dumitru 

Mihaela Carmen, Enescu Rareș Dan, Ilie Mihai Viorel, Ionică Adrian, Ionică Eugen, 

Ionică Ion, Măruntu Nicolae, Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, Pințoiu Toma, 

Popovici Elisabeta, Răducanu Nicușor, Soiu Mihail Iulian, Stoian Sorin George, 

Tudora Dorin şi Tudoran Lorin Gabriel. 

 Au lipsit doamna consilier judeţean Papuc Rodica Mariana şi domnii 

consilieri judeţeni: Pătrașcu Vasile, Gâlcă Adrian, Meșca Darius Dumitru, Nică 

Justinian Feodor, Nistor Marian Tudor, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian, Sepși Daniel, 

Toma Horia Victor, Tomoșoiu Adrian şi Viter David Andrei.  

 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 Fabioara Ionescu, administratorul public - Consiliul județean Prahova; 

dna Alina Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcţiei juridic contencios şi 

administraţie publică; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției 

economice; dl Corneliu Adrian Ioniță, directorul executiv al Direcției tehnice; dl 

Marius Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcţiei proiecte cu finanţare 

externă; dna Eliza Grecu, directorul executiv adjunct al Direcţiei economice; dna 

Silvia Constantinescu, directorul executiv adjunct al Direcţiei proiecte cu finanţare 

externă; dna Elena Ion, șeful Serviciului resurse umane; dl Viorel Călin, directorul 

executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și 

reprezentanții presei.   

 

  Dl Bogdan Andrei Toader 

 Bună ziua! 

 Aș dori să începem această şedinţă până ajunge colegul nostru (Dumitru 

Cristian). Până la punctul numărul 4 nu avem nevoie de două treimi, deci putem să 

derulăm ordinea de zi şi primele 4 puncte.  

 În primul rând ,,Hristos a Înviat!”, iar în al doilea rând, v-aş ruga să ne 

ridicăm pentru  Imnul de stat.  
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X 

 

 

X                        X 

 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulţumesc foarte mult! 

Înainte să vă supun atenţiei proiectul ordinii de zi... 

 

Dl Toma Pințoiu 

Mai vine Horia Toma? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înţeles că vine domnul Cristian Dumitru.  

Aş vrea să vă mulţumesc foarte mult pentru faptul că aţi dat curs invitaţiei. 

Această şedinţă ,,de îndată”, să ştiţi că ar trebui să vă spun, a apărut ca şi iniţiativă în 

cursul zilei de ieri. Aş vrea să vă relatez puţin situaţia, ca să înţelegeţi urgenţa 

acestei şedinţe, pentru că este normal să ştiţi. Nu v-am obişnuit cu şedinţe ,,de 

îndată”, nu sunt adeptul unor astfel de şedinţe şi sper să nu se mai... Este a doua în 

acest mandat - de când ocup această funcţie.  

Aş vrea să vă explic faptul că noi am derulat, de aproximativ un an de zile, 

demersurile necesare pentru înfiinţarea în localitatea Floreşti, în satul Călineşti, 

acolo unde avem un Centru deja funcţional, dar care are mai multe probleme în 

derularea activităţii datorită spaţiilor, care sunt în primul rând insuficiente pentru 

numărul beneficiarilor, iar în al doilea rând faptul că acea clădire de patrimoniu, 

menţionez şi acest lucru, are nevoie de multe intervenţii pentru a se adapta cerinţelor 

actuale ale sistemului de îngrijiri. În urma mai multor controale efectuate de diverse 

instituţii, A.J.P.I.S.,  am avut chiar şi o vizită din afară, dacă nu mă înşel.  

De la cine am avut, doamna David?  

 

Dna Simona David 

De la ONU. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De la ONU.  

S-au pus în vedere mai multe măsuri pe care noi ar fi trebuit să le 

implementăm şi pentru care ar fi fost necesare nişte sume importante de bani. 

Urmare a acestor evenimente, domnul director, împreună cu doamna Simona David, 

împreună cu personalul de la Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, au 

întreprins aceste demersuri pentru accesarea unor fonduri europene, pentru a reloca 

mulţi dintre beneficiari în nişte căsuţe şi centre de zi. 
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 Este vorba de două proiecte care au mers simultan - unul dintre proiecte 

are două locuinţe şi un centru de zi şi unul are trei locuinţe şi un centru de zi, toate 

amplasate în Floreşti, în satul Călineşti, beneficiind din partea primăriei Floreşti de 

un teren pus la dispoziţie, pentu a construi aceste clădiri. În urma unor evenimente 

nefericite, primăria Floreşti nu mai poate fi beneficiar. Rezultat al acestui fapt, am 

ajuns la concluzia, împreună cu Consiliul local, împreună cu D.G.A.S.P.C.-ul, să 

preluăm noi terenul, să depunem noi, ca şi instituţie, proiectul, deşi toate 

documentele erau încărcate în MySMIS. Data limită pentru depunere este vineri şi 

de aici urgenţa. Noi acum trebuie să primim în patrimoniu terenul, să facem 

rectificare de buget, care este proiectul numărul unu pe ordinea de zi, să alocăm 4. 

300.000, ca să avem banii pentru cofinanţare şi neeligibile pentru aceste clădiri. 

Trebuie să schimbăm toate documentele din MySMIS ca şi titular, ca şi beneficiar, 

în loc de ,,primăria Floreşti”, care avea un Certificat de Urbanism emis, avea avizele 

necesare pentru acel certificat, acum trebuie să reluăm în două zile, să modificăm 

titularul, adică vom merge către toate instituţiile, inclusiv către Primăria Floreşti, 

care a eliberat Certificatul de Urbanism, inclusiv către Gospodăria de Apă Floreşti, 

care a dat avizul pentru reţeaua de apă, inclusiv către Distrigaz, Electrica şi celelalte 

instituţii care au avizat Certificatul de Urbanism şi să modificăm toate datele până 

vineri, când este ultima dată de depunere. Din acest motiv, nu puteam să iniţiem o 

astfel de şedinţă, să spunem mâine sau poimâine, pentru că deja era mult prea târziu. 

V-am făcut tot acest preambul pentru a înţelege, în primul rând, necesitatea, 

urgenţa ,,şedinţei de îndată” şi să înţelegeţi că toate, aproape toate proiectele, avem 

unul singur pe care o să vi-l expun la sfârşit, proiectul numărul 7, care nu era de o 

urgență așa de mare, dar am spus că fiind vorba de o aprobare mai mult, putea să 

intre pe ordinea de zi. În aceeaşi ordine de idei v-aş ruga să daţi...  

Am semnat astăzi convocatorul pentru şedinţa ordinară pe luna aceasta, 

care va avea loc pe data de 23, la orele 08,30.  

Această urgenţă o să o explic... 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Dimineaţă.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dimineaţă.  

Nu mai aveam când, din cauza zilelor libere, şi nu puteam să vă deranjez 

în perioada 28 - 01, ș.a.m.d., pentru că erau zile libere, iar în al doilea rând, eu, 

împreună cu doamna Secretar vom fi plecaţi din judeţ în perioada 23-28. Am 

considerat de cuviinţă, având în vedere că este o ordine de zi uşoară, pentru data de 

luni, 23, orele 08,30.  

 

(Domnul consilier judeţean Dumitru Cristian participă la lucrările şedinţei 

Consiliului judeţean). 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulţumesc foarte mult colegului pentru că a venit! Credeți-ne, prezenţa 

dumneavoastră era vitală. 

Bun. Acum pentru ordinea de zi, pentru că nu aţi avut timp să o studiaţi, o 

să vă cer permisiunea să vă dau citire ordinea de zi şi apoi să v-o supun votului.  

Este în regulă? Aţi citit-o? Bun. Atunci v-o supun atenţiei şi votului. Cine 

este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?  

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 24 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi:  

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

a bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova pe 

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

județean Prahova. 

2. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului 

județean Prahova a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al comunei 

Florești, Județul Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între 

UAT Județul Prahova și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova, precum și a cheltuielilor pentru realizarea proiectului „Înființarea 

Complexului de Locuințe Protejate Călinești, Județul Prahova: ansamblu de două 

locuințe protejate + 1 centru de zi” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între 

UAT Județul Prahova și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova, precum și a cheltuielilor pentru realizarea proiectului „Înființarea 

Complexului de Locuințe Protejate Călinești, Județul Prahova: ansamblu de trei 

locuințe protejate + 1 centru de zi” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, 

a documentației tehnico - economice și a descrierii investițiilor propuse prin 

proiectul „Înființarea complexului de locuințe protejate Călinești, Județul Prahova: 

ansamblu de două locuințe protejate + 1 centru de zi” - inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, 

a documentației tehnico - economice și a descrierii investițiilor propuse prin 

proiectul „Înființarea complexului de locuințe protejate Călinești, Județul Prahova: 

ansamblu de trei locuințe protejate + 1 centru de zi” - inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

7. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu comuna 

Măgureni în vederea realizării investiției „Amenajare trotuare, pistă biciclete, rigole, 

parcări în comuna Măgureni, sat Măgureni - etapa 1” - inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Câţi avem prezenţi? 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

24. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

24. Vă mulțumesc! 

Proiectul nr. 1 pe ordinea de zi este - „Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului propriu al județului și a bugetului Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova pe anul 2018.  

Doamna Dovîncă! 

  

Dna Maria Dovîncă 

Propunem pentru această rectificare alocarea sumei de 4.300.000 pentru 

cele două obiective propuse de Direcția de asistenţă socială, prin diminuarea de la 

Capitolul de investiţii, Capitolul de „Transporturi - drumuri” şi de la „Transferuri 

către societăţi comerciale”, de la „Hidro”, din cadrul programului ,,Fazarea 

proiectului de alimentare cu apă”.  

 Două milioane de la Capitolul drumuri, iar diferenţa până la 4.300 de la 

„Hidro”, de la ,,Fazarea proiectului de alimentare cu apă”, „Transferuri către 

societăţi comerciale. 

   

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înţeles. Vă mulţumesc foarte mult!  

Aţi înţeles. Am luat banii de la ,,Hidro Prahova”, pentru că oricum nu vor 

reuşi să acceseze foarte multe fonduri, să aibă nevoie de toată cofinanţarea, avem 

acolo prevăzuţi 25 milioane lei, din care am luat trei.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 24 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 2 pe ordinea de zi este - ,,Proiect de hotărâre privind 

preluarea în administrarea Consiliului județean Prahova a unor bunuri imobile 

aparținând domeniului public al comunei Florești, Județul Prahova”, proiect inițiat 

de subsemnatul.  

Aşa cum v-am spus, prin bunăvoinţa Primăriei Floreşti, care bineînţeles va 

fi beneficiarul ulterior al acestor Centre şi care a ţinut o şedinţă ,,de îndată” aseară, 

la ora 16,00 şi s-a votat, cred că în unanimitate acest proiect, avem acum pe ordinea 

de zi, proiectul privind preluarea în administrarea Consiliului judeţean Prahova a 

unor bunuri imobile - este vorba de terenul aferent acestor construcţii. 
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Cine este pentru? Împotrivă? 

 

Dl. Dan Ciolac 

Eu am ceva, dacă doamna David poate să voteze... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doamna David, este vorba de consiliul local. Domnul primar nu face parte 

din consiliul local.  

Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 24 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulţumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 3 pe ordinea de zi este - ,,Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Județul Prahova și Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, precum și a cheltuielilor pentru 

realizarea proiectului „Înființarea Complexului de Locuințe Protejate Călinești, 

Județul Prahova: ansamblu de două locuințe protejate + 1 centru de zi”. 

Cine este pentru?  

 

Dna Simona David 

Nu particip la acest punct. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 

Fără participarea la vot a doamnei Simona David. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 23 voturi „pentru”. 

(Doamna consilier judeţean David Simona nu participă la vot), 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aşa cum v-am spus, este vorba de două locuinţe, într-unul dintre proiecte 

şi de un centru de zi,  

Acum la numărul 4 avem - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Acordului de Parteneriat între UAT Județul Prahova și Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, precum și a cheltuielilor pentru 

realizarea proiectului „Înființarea Complexului de Locuințe Protejate Călinești, 

Județul Prahova: ansamblu de trei locuințe protejate + 1 centru de zi”. 

V-am spus: este vorba de două proiecte care merg simultan. Numărul de 

beneficiari din acest Centru este de...  

Cât mai aveţi?  
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Dna Simona David 

120.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

120. Oricum au avut... Cât? 

 

Dna Simona David 

Am avut 235, au rămas 160 și acum avem 120. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

235. Pentru că a trebuit să relocăm, urmare a controalelor şi a măsurilor 

impuse. V-am spus. Şi aici avem nevoie de toate aceste locuinţe și de cele două 

centre de zi.  

 

Dl Viorel Călin 

Dacă îmi dați voie, aș vrea să spun și eu câteva cuvinte. Aș vrea să vă fac 

timp de 5 minute un scurt sumar. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! Sigur.  

Dar aş vrea mai întâi să votăm, pentru că l-am votat pe primul şi să-l 

votăm şi pe acesta. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 

Fără participarea la vot a doamnei Simona David și la acest al doilea 

punct. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 23 voturi „pentru” , 

(Doamna consilier judeţean David Simona nu participă la vot). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Acum, vă rog! 

 

Dl Viorel Călin 

Vreau să vă spun următoarele lucruri: în anul 2014 acest Centru avea 235 

de beneficiari, toţi cazaţi în nişte clădiri foarte vechi. Dacă aţi fost pe acolo, pe la 

Călineşti, aţi văzut că şi gardul aproape este în pericol să se prăbuşească. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu am fost când a evadat un beneficiar şi a decedat, iar la ora 2,00 noaptea 

eram cu doamna David la Floreşti, tocmai din cauza gardului care nu mai face faţă... 
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Dl Viorel Călin 

Toţi aceşti beneficiari sunt beneficiari cu problemele cele mai grave, 

neuropsihice, ca urmare a acestui fapt şi datorită condiţiilor de locuit foarte 

improprii, ca să zic aşa, la începutul anului 2015 au fost nişte controale de la 

autorităţilor centrale, deci nu la nivelul local, au fost chiar de la Ministerul Muncii în 

control şi s-a pus problema închiderii acestui Centru. Cu mari eforturi din partea 

tuturor, am reuşit să-i convingem că nu aveam unde să ducem 235 de beneficiari 

dintr-o dată şi ne-au dat un termen în care să creăm cât de cât nişte condiţii şi am 

mutat într-adevăr o parte din beneficiari, în termen de şase luni. Am ajuns la 

capacitatea de 160, şi după aceea am mai cerut un termen de prelungire şi în 

momentul de faţă, Centrul are 120 de beneficiari. În tot acest timp s-au mai făcut 

nişte lucrări de reabilitare, renovare, igienizare a spaţiilor, dar totuşi clădirile fiind 

foarte vechi, orice ban investit acolo după un foarte scurt timp se vede... Adică nu se 

mai vede absolut nimic. 

Cei care au fost în control, în acelaşi timp, au trecut acest Centru pe o listă 

de 10 centre din toată ţara, care au posibilitatea să acceseze aceşti bani. Deci, acest 

apel care a fost deschis acum câteva luni, este deschis doar pentru cele zece centre 

care au fost selectate de către cei de la Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 

Dizabilităţi, să depună aceste proiecte. S-au întâmplat lucrurile care s-au întâmplat, 

şi noi am ajuns în situaţia asta şi îmi cer și scuze pentru situaţia în care sunteţi puşi 

dumneavoastră, pentru că aţi fost convocaţi să votaţi un proiect pe ultima sută de 

metri, dar nu avem altă variantă. Nu ştim dacă după data de 20 aprilie când se  

închide acest apel, se va mai deschide ceva să putem să depunem. Noi am ajuns deja 

într-un stadiu destul de avansat, în sensul că avem studiu de fezabilitate şi 

documentaţia necesară pentru toate aceste lucruri, mai departe dumneavoastră 

decideţi ce se va întâmpla.  

Vă mulţumesc foarte mult!   

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Şi noi vă mulţumim! Aşa cum v-am relatat mai devreme, sper că aţi 

înţeles necesitatea şi urgenţa. 

Vă mulţumesc şi aş vrea să continui cu ordinea de zi.  

Proiectul nr. 5 pe ordinea de zi este - ,,Proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico - economici, a documentației tehnico - economice și 

a descrierii investițiilor propuse prin proiectul „Înființarea complexului de locuințe 

protejate Călinești, Județul Prahova: ansamblu de două locuințe protejate + 1 centru 

de zi”. 

Aşa cum v-am explicat în alte şedinţe, trebuie să aprobăm şi indicatorii. 

Aici avem proiect, avem absolut totul. Era deja depus, după cum am menţionat şi 

acum,  trebuie să ne dăm aceste aprobări a indicatorilor, fusese date în cadrul 

Consiliului local Floreşti. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?  
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Doamna Simona David, nu participă la vot, la acest punct. 

Unanimitate - fără votul doamnei David. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 23 voturi „pentru” . 

(Doamna consilier judeţean David Simona nu participă la vot). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Trebuie să înţelegeţi că nu este vorba că... Sper că înţelegeţi de ce nu 

votează doamna David. Cred că nu consideraţi... Este directoarea... A participat la 

întocmirea indicatorilor, la toate demersurile - ar fi ca şi domnul director. 

Proiectul nr. 6 pe ordinea de zi este - ,,Proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico - economici, a documentației tehnico - economice și 

a descrierii investițiilor propuse prin proiectul „Înființarea complexului de locuințe 

protejate Călinești, Județul Prahova: ansamblu de trei locuințe protejate + 1 centru 

de zi”.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 23 voturi „pentru”. 

(Doamna consilier judeţean David Simona nu participă la vot) . 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doamna David nu participă la vot - menţionez pentru stenogramă.  

Proiectul nr. 7. Întrucât ieri am avut două şedinţe AGA – ADI „Apă” şi 

ADI „Deşeuri” - întâmplarea a făcut să mă întâlnesc cu domnul primar de la 

Măgureni care a avut o rugăminte. Dumnealui are deja proiect, are banii necesari, 

urmează să scoată la licitaţie această investiţie, care ca şi locaţie este pe domeniul 

Consiliului judeţean, fiind vorba de un drum judeţean. Nu necesită bani, nu necesită 

absolut nimic, decât asocierea noastră cu primăria Măgureni, pentru ca dumnealui să 

poată investi bani pe domeniul nostru.  

Şi, s-a mai făcut şi de către primăria Brazi, care are destui bani, și nu a 

necesitat sprijinul nostru financiar şi Blejoiul. Mai multe primării au făcut astfel de 

demersuri. Îi felicit! 

Proiectul este ,,Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Prahova cu 

comuna Măgureni în vederea realizării investiției „Amenajare trotuare, pistă 

biciclete, rigole, parcări în comuna Măgureni, sat Măgureni - etapa 1”.  

Are bani doar pentru prima etapă. Vom vedea etapa a II-a.  

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 24 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulţumesc foarte mult şi v-aş ruga ca şi luni să daţi curs invitaţiei şi să 

fiţi prezenţi, pentru că avem iarăși două fonduri europene. În primul rând, ne 
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