ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PROCES – VERBAL
al ședinței extraordinare a Consiliului județean Prahova
din data de 21 mai 2018, ora 14,00
La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 135 din
18.05.2018 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 29
consilieri județeni: Sfîrloagă Ludmila, Ardeleanu Georgiana Anca, Ardeleanu
Vasile, Bănică Alexandru, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru Cristian, Dumitru
Mihaela Carmen, Enescu Rareș Dan, Gâlcă Adrian, Ilie Mihai Viorel, Ionică
Adrian, Ionică Eugen, Ionică Ion, Măruntu Nicolae, Meșca Darius Dumitru, Neaga
Gheorghe, Necula Gheorghe, Nistor Marian Tudor, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel,
Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, Răducanu Nicușor, Sepși Daniel, Soiu
Mihail Iulian, Stoian Sorin George, Toma Horia Victor şi Tomoșoiu Adrian.
A lipsit doamna consilier judeţean Papuc Rodica Mariana şi domnii
consilieri judeţeni Pătrașcu Vasile, Nică Justinian Feodor, Tudora Dorin, Tudoran
Lorin Gabriel și 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 Alina Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcţiei juridic
contencios şi administraţie publică; dna Luminiţa Sînziana Iatan, Arhitectul şef;
dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției economice; dl Corneliu Adrian
Ioniță, directorul executiv al Direcției tehnice; dl Marius Constantin Nicolae,
directorul executiv al Direcției proiecte cu finanțare externă; dna Silvia
Constantinescu, directorul executiv adjunct al Direcției proiecte cu finanțare
externă și reprezentanții presei.
Dl Bogdan Andrei Toader
Bună ziua!
Am înţeles că am avut mici probleme cu proiectorul, cu laptopul care
deserveşte proiectorul. Cred că se va rezolva imediat.
Mi-aş dori să fie o şedinţă eficientă.
Avem câteva proiecte la ordinea de zi legate de fonduri europene - din
acest motiv şi urgenţa şedinţei.
Şedinţa ordinară, noi ne-am gândit şi dacă sunteţi de acord, să o avem
împreună pe data de 29. Până atunci avem şi toate proiectele gata pentru a fi
transmise către dumneavoastră. Luni este 28, iar 29 este marţi.
Pe data de 28 este liber.
Dna Ludmila Sfîrloagă
29?
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Dl Bogdan Andrei Toader
Nu, pe 29 se începe efectiv.
Bună ziua, doamna Erji!
(Doamna consilier judeţean Popovici Elisabeta participă la lucrările
şedinţei).
Dl Bogdan Andrei Toader
Avem o prezenţă de 30, din 36 de consilieri judeţeni validaţi la ora
aceasta. Deci suntem statutari, avem cvorumul necesar.
Dacă sunteţi de acord să începem şedinţa?
Proiectul ordinii de zi l-aţi primit. Dacă sunt comentarii la ordinea de zi?
Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”, cu
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Prahova nr. 37/18.04.2018 referitoare la 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.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Prahova nr. 38/18.04.2018 referitoare la 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.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Prahova nr. 27/2018 privitoare la aprobarea proiectului „Extindere, reabilitare,
modernizare și recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean
de Urgență Ploiești” și a cheltuielilor aferente proiectului - 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.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a principalilor
indicatori tehnico - economici actualizați, a devizului general actualizat, precum și
a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumurilor
județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia - Traseul Regional 2
-Tronsonul Prahova - DJ 720 (Km 15+500 - Km 30+000)” - inițiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a principalilor
indicatori tehnico - economici actualizați, a devizului general actualizat, precum și
a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumurilor
județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia - Traseul Regional 3
-Tronsonul Prahova - DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C” - inițiat de domnul Bogdan
Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Primul punct pe ordinea de zi este - Proiect de hotărâre privind
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 37/18.04.2018 referitoare la
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”.
O scurtă prezentare: noi am transmis toate datele, exact cum v-am
promis la acea dată, în timp util. Proiectul a intrat în verificare şi ne-au transmis
prima clarificare. Prima clarificare ar fi faptul că s-a greşit o cifră în ceea ce
priveşte cofinanţarea - în loc de 2% era prevăzut 17%. Greşeala nu ne aparţine aparţine Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, dar intrăm în această şedinţă
pentru a rectifica situaţia.
Ambele proiecte, unu şi doi, sunt legate. Avem termen 22 şi din acest
motiv am propus să fie astăzi şedinţa. Noi vom încărca imediat hotărârea pe
MySMIS.
Dacă sunt comentarii?
Doamna Simona David nu participă la vot.
Cu acest amendament, cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Unanimitate - fără participarea doamnei Simona David la vot.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 29 voturi „pentru”.
(Doamna consilier judeţean David Simona nu participă la vot).
Dl Bogdan Andrei Toader
A fost o mică greşeală când s-au întocmit hârtiile. E bine că au sesizat
dumnealor şi ne-au dat în timp util. Răspundem la clarificare. Sperăm că va fi una
dintre puţinele clarificări la aceste proiecte şi să semnăm contractul de finanţare.
Proiectul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Prahova nr. 38/18.04.2018 referitoare la aprobarea Acordului
de Parteneriat între UAT Județul Prahova și Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Prahova, precum și a cheltuielilor aferente pentru realizarea
proiectului „Înființarea Complexului de Locuințe Protejate Călinești, Județul
Prahova: ansamblu de trei locuințe protejate + 1 centru de zi”.
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Aceeaşi situaţie. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vă supun la vot. Cine
este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate - fără ca doamna David Simona să
participe la vot.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 29 voturi „pentru”.
(Doamna consilier judeţean David Simona nu participă la vot).
Dl Bogdan Andrei Toader
Proiectul nr. 3 pe ordinea de zi - este vorba tot de un proiect pe fonduri
europene unde ni s-a solicitat tot o clarificare. O să vă citesc proiectul şi o să vă
explic despre ce este vorba - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Prahova nr. 27/2018 referitoare la aprobarea proiectului
„Extindere, reabilitare, modernizare și recompartimentare Unitate de Primiri
Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești” și a cheltuielilor aferente
proiectului.
Domnul Marius, explicaţi-le domnilor consilieri!
Dl Marius Constantin Nicolae
Ghidul solicitantului nu era suficient de clar în ceea ce priveşte valoarea
eligibilă. Se specifica doar că valoarea eligibilă a proiectului este de 1.500.000
euro. După câteva pagini se specifica de asemenea că TVA-ul este eligibil. Noi am
considerat că cei 1.500.000 euro sunt eligibili şi efectiv alocaţi pentru dotarea
unităţii de primiri urgenţe.
Dl Bogdan Andrei Toader
Noi am considerat că sunt bani fără TVA la care am adăugat TVA-ul.
Dl Marius Constantin Nicolae
ADR-ul ne-a solicitat ca din acest plafon de 1.500.000 să scădem TVAul, deci efectiv banii pentru proiect vor rămâne 1.260.000.
Dl Bogdan Andrei Toader
1.260.000 eligibili.
În aceeaşi măsură, să ştiţi că, într-o discuţie pe care am avut-o săptămâna
trecută cu Ministrul Sănătăţii, am întocmit o adresă prin care solicităm
suplimentarea acestei sume de 1.500.000. Să vedem, poate vom primi răspuns
favorabil, proiectul nostru având o cheltuială totală prognozată conform studiului
de fezabilitate de 18.000.000 milioane lei cu tot cu TVA. Deci, oricum aveam o
contribuţie destul de importantă. În aceste condiţii, ar creşte contribuţia noastră,
dar totuşi sperăm că vom primi o rezoluţie favorabilă pe solicitarea noastră.
Bun. V-am explicat şi această problemă.
Al treilea proiect. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, vi-l supun la vot. Cine
este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
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Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulțumesc!
Proiectul nr. 4 este vorba de - Proiect de hotărâre privind aprobarea
proiectului, a principalilor indicatori tehnico - economici actualizați, a devizului
general actualizat, precum și a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea și
reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud
Muntenia - Traseul Regional 2 - Tronsonul Prahova - DJ 720 (Km 15+500 - Km
30+000)”.
Este vorba de prima parte a drumului judeţean 720, este vorba de
Proiectul pe fonduri europene, unde am început redepunerea documentelor şi
încărcarea lor pe MySMIS şi acum reactualizăm hotărârea, pentru că trebuie să o
avem reactualizată pentru a o redepune. Aveţi această hotărâre, aţi dat-o în cursul
anului trecut, aceeaşi hotărâre, aceeaşi indicatori, absolut totul este la fel, numai că,
ca să redepunem, trebuie să fie o nouă hotărâre.
Aşa cum v-am spus într-o şedinţă precedentă, punctajul obţinut de noi
pentru aceste două proiecte europene este un puctaj destul de bun care în mod
normal l-ar face eligibil. Optzeci şi ceva de puncte. Optzeci şi unu.
Bun. Dacă sunt comentarii la această propunere de hotărâre? Dacă nu, vă
supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Unanimitate.
Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi „pentru”.
Dl Bogdan Andrei Toader
Vă mulţumesc!
Proiectul nr. 5 - este vorba de celălalt drum din acest proiect - Proiect
de hotărâre privind aprobarea proiectului, a principalilor indicatori tehnico economici actualizați, a devizului general actualizat, precum și a cheltuielilor
aferente proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate
în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia - Traseul Regional 3 de data acesata Tronsonul Prahova - DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C”.
Este vorba de drumul care ne leagă cu judeţul Ialomiţa.
Aceste drumuri judeţene aveau o condiţie importantă – trebuia să facă
legătura între două judeţe din aceeaşi regiune.
La fel, această hotărâre aţi dat-o în cursul lunii iulie, aţi aprobat-o, dar
acum ca să redepunem, trebuie să vă solicităm din nou votul şi să întocmim
hotărârea pentru a fi inclusă în documentaţia pe care o depunem pe MySMIS.
Când avem ultimul termen de depunere, domnul Marius?
Dl Marius Constantin Nicolae
Şapte iulie.
Dl Bogdan Andrei Toader
Şapte iulie?
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