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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

PROCES – VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 27 august 2018, ora 15,00 
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 325 din 

23.08.2018, a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 31 

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

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

Enescu Rareș Dan, Gâlcă Adrian, Ionică Adrian, Ionică Ion, Măruntu Nicolae, Neaga 

Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Nistor Marian Tudor, Papuc 

Rodica Mariana, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, 

Răducanu Nicușor, Sepși Daniel, Soiu Mihail Iulian, Stoian Sorin George, Toma Horia 

Victor, Tomoșoiu Adrian, Tudora Dorin, Tudoran Lorin Gabriel și Viter David Andrei. 

 Au lipsit următorii consilieri județeni: Dumitru Mihaela Carmen, Ilie Mihai 

Viorel, Ionică Eugen și Meșca Darius Dumitru. 

 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; dna Livia 

Barbălată, directorul executiv al Direcţiei patrimoniu; dl Corneliu Adrian Ioniță, 

directorul executiv al Direcției tehnice; dl Marius Constantin Nicolae, directorul 

executiv al Direcției proiecte cu finanțare externă; dl Robert Adrian Stănescu, directorul 

executiv al Direcţiei servicii şi achiziţii publice; dna Daniela Găvan, șeful Serviciului 

buget și creanțe din cadrul Direcției economice; dna Mariana Petre, consilier la 

Serviciul resurse umane; dna Gabriela Lucia Bucurică, consilier la Compartimentul 

sănătate, cultură, învățământ, mass-media, sport, turism, ONG-uri, turism; dl Florea 

Matache, directorul economic al Societății ,,Hidro Prahova” S.A.; dna Mioara 

Gomoescu, directorul interimar financiar-contabil al Spitalului Obstetrică Ginecologie 

Ploiești și reprezentanții presei.  

 La ședința Consiliului județean au mai luat parte: dl Florian Ilie, USR 

Prahova și dl Mihai Stanciu, USR Prahova. 
  

  Dl Bogdan Andrei Toader 

  Bună ziua! 

 Să ne ridicăm pentru Imnul de Stat! 

 

             X 

 

 X                               X 
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumesc. 

 Avem prezenți 32 de consilieri, din 36 validați la acest moment - suntem 

statutari.  

 Așa cum v-am relatat la ședința pregătitoare, îmi doream foarte mult ca în 

această ședință ordinară să avem o rectificare de buget substanțială - din păcate nu am 

primit din partea Finanțelor. Am înțeles că încă nu s-a ținut la nivelul Guvernului 

ședința de rectificare de buget națională. Din acest motiv, punctul numărul 3 este cel pe 

care vi l-am prezentat la ședința pregătitoare, cu modificările între capitole bugetare și 

cu acoperirea unor sume necesare pentru desfășurarea activității. 

 Pentru ordinea de zi, așa cum v-a fost ea prezentată, aș avea două propuneri 

pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi.  

 Vă supun atenției proiectul numărul 13 - ,,Proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului județean Prahova nr. 131 din 31.08.2016”. Este vorba 

de membri Comisiei tehnice de urbanism, care trebuie actualizată. Acesta ar fi primul 

punct pe care vi-l propun ca și suplimentar la ordinea de zi, iar al doilea punct, o 

hotărâre de acceptare a unei donații, în ceea ce privește realizarea a două statui, donația 

constă în două socluri. Vom ajunge și la partea cu busturile, care este finanțată, o să 

vedeți în rectificare, din banii Ministerului Culturii și Identității Naționale, dar cu ocazia 

Centenarului eu cred că sunt două proiecte foarte bune pentru a marca în acest an 

evenimentele prilejuite de împlinirea a 100 ani de la Marea Unire.  

 Aceste două proiecte ar fi suplimentare la ordinea de zi. Dacă sunteți de acord 

cu ele? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru” 

suplimentarea ordinii de zi. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

În privința ordinii de zi, în integralitatea ei, dacă sunt alte comentarii? Dacă 

nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate, vă mulțumesc 

foarte mult. 
 

   Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi:  

 1. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 

Prahova din data de 30 iulie 2018. 

 2. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 

Județean Prahova din data de 13 august 2018. 

 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a 

bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2018 - 

inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Prahova nr. 99/13 august 2018 referitoare la aprobarea participării Județului Prahova la 

parteneriatul pentru realizarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de 
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sănătate în regim ambulatoriu pentru populația Județului Prahova”  - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Prahova nr. 100/13 august 2018 referitoare la 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. 

 6. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului 

Județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Hidro Prahova” 

S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 - inițiat 

de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Județean Prahova în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Prahova pentru anul școlar 2018 - 2019 - inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții 

pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploiești - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului steagului Județului 

Prahova - inițiat de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean 

Prahova. 

 11. 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. 

 12. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al județului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Prahova nr. 131/31.08.2016 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova. 

 14. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație formulată de către 

Societatea Cultural Istorică „Mihai Viteazul” în favoarea Județului Prahova - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 15. Diverse. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

           Primul punct la ordinea de zi este - ,,Aprobarea Procesului - Verbal al 

ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova din 30 iulie 2018”. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

Mulțumesc! 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”.  
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 Dl Bogdan Andrei Toader 

           Numărul 2 - „Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului județean Prahova din 13 august 2018”. 

    Vă rog, domnul...! 

 

    Dl Ion Ionică 

    Eu nu particip la vot. 

 

    Dl Bogdan Andrei Toader 

    Nu participați? 

 

    Dl Ion Ionică 

    Nu am fost prezent.  

 

    Dl Bogdan Andrei Toader 

    Am înțeles.  

 

    Dl Vasile Pătrașcu 

    Și eu. 

 

    Dl Bogdan Andrei Toader 

    Dumneavoastră și cu domnul Pătrașcu. 

    Atunci, aș dori să menționez un lucru: mulțumesc tuturor celor care au venit 

pentru acea ședință extraordinară.  

    Din păcate, astăzi revenim cu acele două proiecte, pentru că am avut discuții 

intense cu Ministerul Sănătății și trebuie să intervenim puțin pe acele două proiecte - le 

veți găsi la numărul 4 și numărul 5. 

            Cum am spus: mulțumesc foarte mult celor care au venit pentru acea ședință 

extraordinară și acum cei care pot vota, v-aș ruga să votați acest proiect - ,,Aprobarea 

Procesului - Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului județean din 13 august”. 

    Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?  

    Vă rog, cei care nu ați fost prezenți, să...  

    Șapte, am numărat eu. 

Mulțumesc foarte mult! 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 25 voturi „pentru” și 7 

,,abțineri” (Domnii consilieri județeni: Pătrașcu Vasile, Dumitru Cristian, Ionică Ion, 

Necula Gheorghe, Nistor Marian Tudor, Pîrvu Ionel și Răducanu Nicușor).  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Tot ca și o completare, aș vrea să mulțumesc foarte mult și celor care au venit 

la Festivalul organizat de Consiliul județean Prahova, care a durat trei zile, aici în fața 

Palatului Administrativ, în fața Palatului Culturii - ,,Prahova iubește Basarabia” -. V-ați 
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făcut timp pentru un eveniment important, cred eu, din viața culturală a județului, și vă 

mulțumesc foarte mult.  

Invitație am adresat tuturor consilierilor județeni.  

Numărul 3 la ordinea de zi - „Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului propriu al județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului 

județean Prahova pe anul 2018”. 

Doamna Dovîncă, vă rog! 

 

Dna Maria Dovîncă 

Proiectul de rectificare are la bază în special semnarea a două contracte de 

finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale privind două proiecte...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Elaborarea Hărților de risc. 

 

Dna Maria Dovîncă 

Hărțile de risc, da ... Este vorba aici, la unul dintre proiecte, de o economie de 

83 mii, ca urmare a derulării procedurii de achiziție, iar la celălalt proiect, este vorba de 

retragerea sumei de 146 mii, alocată în întregime de Consiliul județean, la început de an, 

tocmai pentru a putea demara procedurile de achiziție.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De achiziție. 

 

Dna Maria Dovîncă 

Alături de aceste sume, am mai identificat în execuția bugetară, la 30.06, 

sume încasate în anul curent, sume din anii precedenți: este vorba de 1.405 mii, atât din 

secțiunea de funcționare și din secțiunea de dezvoltare, alături de celelalte două sume 

împreună cu aceasta, le propunem pentru realizarea...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am încasat mai mult. 

 

Dna Maria Dovîncă 

Am încasat mai mult, da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și apoi, vă propunem cum să repartizăm aceste sume din economi și din 

încasări suplimentare. 

 

Dna Maria Dovîncă 

Pentru proiectare la DJ 156, suma de 125 mii.  
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Pentru Centrul Județean de Cultură, în vederea finanțării proiectului cultural 

care a avut loc zilele trecute, suma de 70 mii.   

La Muzeul de Științele Naturii, realizarea unui proiect de pază a obiectivului 

Grădina Botanică, suma de 30 mii, sumă pe care am alocat-o diminuând de la Muzeul 

de Istorie, 25 mii, sumă alocată pentru cele două busturi, pentru unul din busturi.  

De asemenea... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am mai făcut o economie cu această ocazie, datorită acestor fonduri care au 

venit din partea Ministerului Culturii. Aceste statui erau prevăzute pentru a fi executate 

din surse proprii și acum luăm acești bani și îi ducem la Muzeul de Științele Naturii. 

 

Dna Maria Dovîncă 

De asemenea, este vorba și de prinderea, atât pe venituri, cât și pe cheltuieli, a 

sumei de 90 mii de la Ministerul Culturii - pentru realizarea celor două busturi în cadrul 

proiectului Centenar. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

Pantelimon Halippa și... 

 

Dna Maria Dovîncă 

Stroescu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

... Stroescu Vasile. 

 

Dna Maria Dovîncă 

De asemenea, am încasat bani și pentru PUG-uri. Avem de făcut un 

amendament, dacă dumneavoastră vreți să-l... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am primit din partea dumneavoastră. 

Având în vedere semnarea Contractului de finanțare pentru Programul privind 

elaborarea și actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităților și a 

regulamentelor  locale de urbanism, prin care s-a alocat județului Prahova 441,60 mii 

lei, propunem includerea în buget a sumei menționate, astfel:  

- Venituri, Sursa  „Planuri și regulamente de urbanism - cod 42.02.05” - 

441,60 mii lei și la Cheltuieli, la Capitolul 70.02 - „Locuințe, servicii și dezvoltare 

publică”,  Poziția „Programului de dezvoltare” - cod 55.01.13 - această sumă 441,60 mii 

lei.  



7 
 

Am primit niște bani de la Ministerul Dezvoltării pentru PUG-uri, bani care 

vor fi redistribuiți la rândul lor către localitățile care au în desfășurare, în acest moment, 

elaborarea de astfel de Planuri Generale de Urbanism. 

 

Dna Maria Dovîncă 

Mai avem redistribuiri între articole bugetare la celelalte unități. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Așa au solicitat. Au făcut economii în anumite locuri și vor să folosească 

banii pentru a-și desfășura alte activități. 

Cam aceasta ar fi ,,marea rectificare”. Spun ,,marea”, pentru că în Proiectul de 

Hotărâre de Guvern pe care l-am avut la dispoziție pentru a-l studia, să știți că erau 

sume destul de importante, sume care ne erau folositoare pentru diverse investiții. Cifra 

era undeva la 34 milioane lei.  

Dacă sunt întrebări, neclarități, la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, 

vi-l supun la vot.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Unanimitate. 

Vă mulțumesc foarte mult! 

Ar fi trebuit să votăm amendamentul mai întâi, doamna Secretar, și apoi să 

votăm hotărârea în integralitatea ei? 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Dar l-ați citit, l-ați prezentat...  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ca să nu avem diverse probleme, propun să votăm amendamentul și apoi din 

nou hotărârea! 

Cine este pentru introducerea acestei sume de 441,60 mii lei în buget? 

Împotrivă? Abţineri?  

De fapt, acesta era amendamentul.  
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru” 

amendamentul propus. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Acum hotărârea în integralitatea ei.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

Vă mulțumesc foarte mult! 
 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiectul nr. 4 - este proiectul pe care vi l-am prezentat și dumneavoastră l-

ați aprobat și vă mulțumesc foarte mult. 
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În ședința extraordinară au apărut câteva modificări.  

Domnul Nicolae, puteți să ne spuneți! 

 

Dl Marius Constantin Nicolae  

Chiar în ziua ședinței de Consiliului județean, în după-amiaza aceea, 

Ministerul Sănătății a publicat un set de modificări, noi precizări privind tabelul anexă, 

adică dotările eligibile, unele echipamente au fost considerate eligibile.  

Cert este că s-a modificat suma, valoarea totală a acelui proiect, astfel încât 

principala modificare este aceasta: valoarea proiectului este 5.764.589,24 în loc de 

5.930.000, cât s-a votat inițial. Deci este o modificare minoră, dar trebuie actualizată 

această sumă și la fel și la cel pentru Situații de Urgență.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult! 

Așa cum v-am explicat în ședința extraordinară, este vorba de investițiile 

derulate de către mai multe spitale din județul Prahova, pentru care putem solicita banii 

înapoi – desfășurate, aceste achiziții, în perioada 2014-2017, dacă nu mă înșel. Sperăm 

să recuperăm aceste sume cheltuite din bugetele proprii și acum să le primim din partea 

Ministerului Sănătății și Ministerului de Fonduri Europene.  

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

  Vă mulţumesc! 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

  Tot în legătură cu această rambursare de fonduri, dar pentru  ,,Îmbunătățirea 

accesului populației din județele Prahova și Ialomița la servicii medicale de urgență”, v-

am spus, ne-am asociat cu județul Ialomița, tocmai pentru a recupera împreună aceste 

sume cheltuite. Dumnealor au mai puțin, noi avem mai mult. 

  Aici, cât este suma, domnule Marius? 

 

Dl Marius Constantin Nicolae 

  Suma validată este 15.686.240,70 - puțin mărită - pentru că Ialomița a mai 

adăugat niște achiziții și au fost validate de către Minister. 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

  Foarte bine. 

  

Dl Marius Constantin Nicolae 

  Cum știți, Ialomița nu a putut aplica... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Singur, pentru că era suma mult prea mică.  
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Bun. Dacă nu sunt comentarii, cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține 

cineva? Unanimitate. Vă mulțumesc! 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

   Proiectul numărul 6 se referă la - ,,Mandatarea reprezentanților Consiliului 

județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Hidro Prahova” 

S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018”. 

  Este vorba de un mandat - aș vrea să specific că nu un mandat imperativ - nu 

vom spune noi cum să voteze, le dăm împuternicire să voteze cum consideră de cuviință 

reprezentanții noștri, dar trebuie să voteze bugetul. Așa s-a procedat dintotdeauna, știți 

că le trebuie mandat pentru a vota bugetul. 

  Dacă sunt comentarii din partea celor doi membri reprezentanți? Nu. 

 

Dl Gheorghe Neaga 

E corect. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

E corect. 

Cine este pentru mandatare? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

Vă mulțumesc foarte mult! 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Să analizați foarte bine situația, domnilor, pentru că situația chiar impune 

acest lucru!  

Șapte - ,,Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

județean Prahova în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Prahova pentru anul școlar 2018 - 2019”. 

Doamna secretar, conform legislației, dumneavoastră știți că noi trebuie să 

avem un reprezentant desemnat în... 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Se desemnează, anual, înainte de începerea anului școlar, reprezentantul 

Consiliului județean în Consiliul de Administrație. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă sunt...? Am făcut-o și anul trecut. Dacă sunt propuneri?  

Vă rog! 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Domnule președinte, eu am să fac o propunere în grup.  



10 
 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aș dori să menționez că nu este remunerată în niciun fel - poate doar moral, 

nu știu.  

 

Dl Gheorghe Neaga 

Noi îl propunem pe domnul Enescu Rareș, consilier județean, care a mai fost. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Tot dumnealui a fost și...  

 

Dl Gheorghe Neaga 

A fost și și-a făcut bine treaba acolo - așa scrie în materialul primit de la 

școală. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Lăudabil.  

Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu, vă supun la vot.  

  Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Unanimitate. 

  Vă mulțumesc! 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

  Numărul 8 - ,,Proiect de hotărâre...”. 

  Avem nevoie și de supleant.  

  Am o întrebare: cine a fost supleant până în acest moment? Domnul Nică? 

  Domnii de la PNL, aveți vreo propunere? 

  Domnule Nică, dumneavoastră doriți să continuați? Vă întreb. 

 

Dl Justinian Feodor Nică 

Nu țin în mod deosebit, dar... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

  Să vă explic în altă manieră. Dacă nu există altă propunere, o să desemnăm o 

persoană din aparatul propriu al consiliului. Mai există vreo propunere din rândul 

consilierilor județeni? 

  Dacă nu, o propun eu pe doamna Petre. 

  Doamna Petre, sunteți de acord? 

 

 Dna Mariana Petre 

Da. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

  Bun. 

  Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. Mulțumesc! 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Numărul 9. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Opt. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

  Opt - îmi cer scuze! - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea statului de 

funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului județean Prahova”. 

  Aici este vorba de trei modificări. Dacă greșesc cumva, doamna Petre, vă rog 

să mă corectați! Din ce am discutat cu doamna Iatan, își dorește transformarea unui post, 

din superior ...   

 

Dna Mariana Petre 

Din gradul profesional superior, în gradul profesional debutant.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles că am scos acest post la concurs și nu s-a prezentat nimeni. 

 

Dna Mariana Petre 

Nu s-a prezentat nimeni. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și din acest motiv, facem această modificare. Sincer, noi ne dorim oameni mai 

bine pregătiți  în cadrul Consiliului județean, dar pe aceste funcții de specialitate, care 

necesită anumite studii, să știți, chiar și la aceste salarii ne este foarte greu să  găsim 

oameni care să vină să lucreze. Doar pentru anumite. Pentru alte funcții să știți că găsim 

din belșug, iar pentru celelalte două posturi dorim chiar să schimbăm din ,,principal” în 

,,consilier superior”.  

 

Dna Mariana Petre 

Gradul profesional asistent. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Din asistent în principal. 

 

Dna Mariana Petre 

Unde este nevoie de vechime în specialitate, de cinci ani.  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Adică ne dorim niște oameni cu experiență mai mare.  

 

Dna Mariana Petre 

Minim cinci ani. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Acestea trei sunt modificările. 

Din păcate, la doamna Iatan, pentru că acolo avem posturi vacante, iar 

volumul de muncă chiar necesită ocuparea acestor posturi. Avem câteodată întârzieri la 

emiterea Autorizațiilor de Construire - din păcate. 

Doamna Iatan a lucrat și foarte mult timp, aproximativ doi ani de zile, și fără 

director adjunct.  

De o lună și jumătate.... 

 

Dna Mariana Petre 

Este postul ocupat de doamna Muscalu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Care a părăsit acest post acum trei ani de zile și s-a întors din privat. 

Acestea ar fi modificările. Dacă sunt comentarii la acest proiect? Dacă nu, vă 

supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Unanimitate. Mulțumesc foarte 

mult! 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Următorul proiect de hotărâre privește - ,,Modificarea organigramei și a 

statului de funcții pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploiești”. 

Vă rog! 

 

Dna Gabriela Lucia Bucurică 

Se menține numărul de posturi ocupate - 431 posturi ocupate, din care 16 de 

conducere și 415 de execuție și înființarea, conform Legii 319... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

A postului de SSM. 

 

Dna Gabriela Lucia Bucurică 

Da. Trebuie înființat un Compartiment de Securitate și Sănătate în Muncă, cu 

două posturi: unul este ocupat prin trecerea unui inspector de la Serviciul tehnic 

administrativ la Compartiment și celălalt este un post vacant, tot așa, de tehnician cu 

studii superioare.  
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Mai este vorba de transferarea, mutarea postului de șofer, gradul II, din 

Serviciul Tehnic Administrativ trece în cadrul Compartimentului Deservire Muncitori și 

de postul de promovare în grad, un post de consilier superior juridic și un post de 

statistician  medical și un post de asistent medical. Au promovat examenul și, conform 

legii, trebuie să se modifice și statul de funcții. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este foarte corect.  

Dacă sunt comentarii? Ați înțeles - înființăm compartimentul pe SSM, care 

este obligatoriu, conform legii.  

 

Dna Gabriela Lucia Bucurică 

În subordinea directă a managerului. De la Serviciul Tehnic Administrativ 

trece direct în subordinea managerului.  

 

Dl Alexandru Bănică 

Este vorba de al doilea post din acest compartiment, pentru pompier și medic.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles că domnii de la ISU au avut aceste cerințe către Spitalul de 

Obstetrică, conform legislației în vigoare. 

Trebuia de mult să facem acest lucru. 

 

Dna Gabriela Lucia Bucurică 

Ne încadrăm, nu se modifică nici bugetul de salarii pe anul acesta. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și ne încadrăm și în numărul de funcții aprobat.  

Dacă nu sunt alte comentarii, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abţineri? Unanimitate. 

Vă mulțumesc foarte mult, doamna Bucurică! 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

10 - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului steagului Județului 

Prahova”. 

Aș vrea să fiu foarte scurt în precizări. Sunt extrem de supărat. Acum 

aproximativ un an de zile, dacă nu chiar mai mult, l-am aprobat, pe fond alb, cu stemă 

în centru și cu acel scris. L-am trimis la Guvern, bine, mai întâi către Comisia care 

aprobă, Comisia de heraldică care aprobă, de atunci nu am primit niciun răspuns. 

Ulterior am insistat să primim răspuns, iar răspunsul a fost că s-a modificat puțin 
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legislația și procedura în sine și că trebuie să revenim. Este același model de steag pe 

care l-am aprobat cu toții și revenim în ședință cu el.  

Dacă așa dorește Comisia de heraldică.  

Dacă sunteți de acord cu acest model de steag pe care l-ați mai votat, aprobat, 

acum un an de zile?   

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

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiectul nr. 11 prevede - ,,Atribuirea unor licențe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale”. 

Este vorba de faimoasele convenții între doi parteneri privați pe care noi, 

totuși, trebuie să le aprobăm conform, deocamdată, legislației în vigoare. Deocamdată, 

pentru că există un proiect trecut de Senat, prin care se va modifica legea și noi nu vom 

mai avea atribuții pe aceste convenții - aceste curse regulate speciale. 

Având în vedere că domnul Sepși, ca de obicei, și doamna Rodica Papuc, nu 

participă la acest proiect de hotărâre, în rest dumneavoastră dacă aveți comentarii de 

făcut, dacă nu, vă supun la vot.      

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Vă mulțumesc!  

Fără participarea, celor doi menționați, la vot. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 30 voturi 

„pentru”(Doamna consilier județean Papuc Rodica Mariana și domnul consilier 

județean Sepși Daniel nu au participat la vot).   
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Numărul 12 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Prahova”. 

Din ce am înțeles de la cei de la Patrimoniu... Doamna Barbălată!  

 

Dna Livia Barbălată 

Da, este o completare cu două sisteme de alimentare cu apă Brebu, Aluniș, 

Vărbilău și Slănic, una face legătura cu conducta care vine de la Paltinu, face legătura 

cu Brebu, iar alta este o prelungire la Stația de tratare de la Ștefești, face legătura cu 

capătul conductei de la Ștefești, pentru alimentarea orașului Slănic cu apă tratată de la 

Paltinu. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult! 

Dacă sunt comentarii de făcut? Dacă nu, vă supun la vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Mulțumesc! 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Cele două proiecte cu care a fost suplimentată ordinea de zi: Proiectul 

numărul 13 - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului județean 

Prahova numărul 131 din 31.08.2016”.  

Doamna Iatan! Nu este. 

Vă rog, atunci, doamna secretar! 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu  

Ca urmare a faptului că postul de director în cadrul structurii Arhitect Șef a 

fost ocupat așa cum s-a discutat mai devreme, și a faptului că anumite structuri 

profesionale  și-au schimbat membri, este nevoie să actualizăm componența Comisiei 

tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism a județului Prahova. Astfel, doamna 

Magdalena Daniela Muscalu este supleant pentru doamna Arhitect... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Șef, doamna Iatan. 

 

Dna Hermina Adi Bîgiu 

Și celelalte modificări... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Care au venit din partea membrilor, fără drept de vot, dar care participă în 

cadrul Comisiei tehnice de urbanism și vă dați seama, au desemnat alte persoane decât 

cele pe care le-am avut în hotărârea inițială.  

Principala modificare este: doamna Magdalena Muscalu care este supleantul 

doamnei Luminița Iatan, atunci când dumneaei nu poate participa la ședințele CTATU. 

Vă rog, domnule Sepși! 

 

Dl Daniel Sepși 

O altă modificare este aceea că domnul Cristi Dumitru devine supleantul 

domnului Tomoșoiu, întrucât colegul nostru... 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

Demisia domnului Niță a provocat acest lucru și domnul Cristian Dumitru va 

fi supleantul domnului Adrian Tomoșoiu - așa este.   

Dacă sunt comentarii la acest proiect de pe ordinea de zi? Dacă nu, vă supun 

la vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate: Vă mulțumesc!  

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 32 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Așa cum v-am spus la rectificarea de buget, am primit din partea Ministerului 

Culturii și Identității Naționale suma de 90 mii pentru cele două busturi, bustul lui 




