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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

PROCES - VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului judeţean Prahova 

din data de 01 aprilie 2014, ora 15,00 

 

 La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 106 din 

28.03.2014 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi domnul 

Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi următorii 33 de 

consilieri judeţeni: Danielescu Sebastian, Rebega Constantin Laurenţiu, Ciolac 

Dan, Cord Ovidiu, Cornea Dănuţ Marcel, Costin Zaharia, David Simona, Dobre 

Adrian Florin, Donache Gheorghe, Dosaru Elena Iuliana, Dragomir Florin Auraş, 

Ionescu Radu Cezar Liviu, Ionică Ion, Manta Adrian, Meşca Darius Dumitru, 

Mitrea Laurenţiu Daniel, Moraru Romu, Neaga Gheorghe, Neagoe Dumitru 

Daniel, Necula Gheorghe, Negoi Constantin, Nicolai Marius, Niculescu Georgiana 

Diana, Niţă Cătălin Răzvan, Pătraşcu Vasile, Pinţoiu Toma, Popovici Elisabeta, 

Sandu Ana, Sfîrloagă Ludmila, Tabacu Jenica, Toader Bogdan Andrei, Tudora 

Dorin şi Viter David Andrei. 

 Au lipsit doamna consilier judeţean Vasile Viorica şi domnii consilieri 

judeţeni Enescu Rareş Dan şi Şepşi Daniel. 

 De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean au participat următorii 

invitaţi: dna Rodica Paraschiv, prefectul judeţului Prahova; dna Fabioara Ionescu, 

administratorul public, Consiliul judeţean Prahova; dl. Mihail Pavel, secretarul 

judeţului Prahova; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcţiei economice; 

dna Luminiţa Sînziana Iatan, arhitectul şef; dl. Marius Constantin Nicolae, 

directorul executiv al Direcţiei absorbţie fonduri europene; dna Steliana Chiriţă, 

şeful Serviciului resurse umane; dna Daniela Găvan, şeful Serviciului buget şi 

creanţe din cadrul Direcţiei economice; dna Ana Anca Popa, şeful Serviciului 

investiţii în infrastructură şi reprezentanţii presei. 

 

 Dl. Mircea Cosma 

  Bună ziua! 

  Avem trei consilieri plecaţi, trebuia să fie patru, dar celui de-al patrulea 

i-a fost frică, aşa am fost informat şi dimineaţă la autobuz, Enescu Rareş, Şepşi 

Daniel şi Vasile Viorica sunt în Adrianopole, la Reuniunea Regiunilor Europene. 

Eu aş vrea să înţeleg că, pentru ca să vi se poată spune la statuia lui Nichita 

Stănescu că eu sunt cel mai mare român în viaţă care am muncit pentru Basarabia, 

trebuie să umblaţi şi voi. Acum, următoarea şedinţă a Adunărilor Regiunilor 

Europei este la Wroclaw, în Polonia, în 27 – 28 mai şi eu am zis să meargă din 

fiecare grup politic câte unul, dacă nu vreţi să plece din altul doi.   

  Am cerut aprobare de la domnul Dobre, dar nu l-am convins. 

  Aşa că sunt trei absenţi, avem 34 de voturi în sală. Eu am făcut această 

şedinţă extraordinară, conform legii am convocat-o, dintr-un motiv foarte simplu: 
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în baza unui Ordin emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice, judeţului Prahova i-au fost repartizate pentru lucrări noi şi în continuare pe 

fostul PNDI 577, Ordonanţa 7, la o înţelegere pe care am avut-o în grupurile 

politice, cu o lună înainte, au fost repartizate 25 milioane de lei, adică 250 miliarde 

care, pe baza acelor discuţii, au fost repartizaţi suficient de echilibrat, fără să ţină 

cont chiar atât de mult de culoarea politică a primarilor, ci ţinând cont de 

necesităţi. 

  Doamna prefect o să vă citească ordinul şi am convocat această şedinţă 

pentru a introduce în buget sumele acestea, în bugetul judeţean şi, totodată, pentru 

a supune la aprobare articolul 1, din hotărârea de la punctul 13 de data trecută, în 

care trebuia să luăm act de încetarea mandatului lui Băloi, dar pentru că s-a amânat 

discutarea hotărârii, a zis că nu aţi fost de acord cu ea şi Băloi a plecat la Spitalul 

Judeţean. 

  Deci, fiind extraordinară, nu are Diverse. 

  Avem două puncte la ordinea de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului 

pe anul 2014 cu fonduri alocate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală - iniţiat de 

domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.  

 2. Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea raportului de 

serviciu al domnul Băloi Ion Alexandru din funcţia publică de conducere de 

director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Prahova şi, implicit, de încetarea 

detaşării în funcţia publică de conducere de director executiv la Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, precum şi revocarea sa din 

calitatea de vicepreşedinte al Comisiei pentru protecţia copilului a judeţului 

Prahova - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean 

Prahova. 

 

  Pentru că, în baza a ceea ce s-a discutat în şedinţa trecută, am completat 

cu cei trei consilieri Comisia şi s-a scos la concurs, imediat, pe site, postul pentru 

care va fi în 60 de zile concursul. 

  Vă supun la vot proiectul ordinei de zi. Cine este pentru? Mulţumesc. 

Împotrivă? Dacă se abţine cineva?  

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi pentru, cu 

următoarea ordine de zi: 

 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului 

pe anul 2014 cu fonduri alocate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală - iniţiat de 

domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

 2. Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea raportului de 

serviciu al domnului Băloi Ion Alexandru din funcţia publică de conducere de 

director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Prahova şi, implicit, de încetarea 

detaşării în funcţia publică de conducere de director executiv la Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, precum şi revocarea sa din 

calitatea de vicepreşedinte al Comisiei pentru protecţia copilului a judeţului 



 3 

Prahova - iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean 

Prahova. 
 

Dl. Mircea Cosma 

  O să îi dau cuvântul, în preambul, doamnei prefect, pentru a vă citi 

Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 
 

  Dna Rodica Paraschiv 

  După cum ştiţi, Programul naţional de dezvoltare locală, care include trei 

subprograme, un subprogram este „Regenerarea urbană pentru oraşe şi municipii”, 

un subprogram este „Modernizarea satului românesc”, iar cel de-al treilea 

subprogram se referă la „Infrastructura judeţului Prahova”. 

  Pentru anul 2014, suma repartizată judeţului Prahova, care este de 25 de 

milioane pentru lucrări în continuare şi pentru lucrări noi, repartizate aproape egal, 

13 milioane, parcă, o sută şi... are diferenţă de 11 milioane, aproape 800, este 

pentru lucrările noi. 

  Această sumă, pe baza listei care a fost transmisă de către Consiliul 

judeţean, care a fost aprobată şi care se constituie acum ca anexă la prezentul 

Ordin, deci, trebuie aprobată prin hotărâre de Consiliu local şi trebuie introdusă în 

bugetul propriu. 

  Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice emite 

următorul Ordin: 

 Art. 1. Se aprobă lista obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora 

pentru finanţarea Programului naţional de dezvoltare locală, pentru judeţul 

Prahova, pentru anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezentul 

Ordin. 

 Art. 2. Finanţarea Programului prevăzut la articolul 1 se asigură, conform 

prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Art. 3. Direcţia Buget, Financiar, Contabilitate, din cadrul Direcţiei 

Generale Management Financiar, Resurse Umane şi Achiziţii şi Direcţia Lucrări 

Publice din cadrul Direcţiei Generale Dezvoltare Regională şi Infrastructură vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentului Ordin. 
 

  Practic, din suma aceasta de 25 milioane pentru Consiliul Judeţean 

Prahova, nu este vorba decât de suma de 3 milioane pentru lucrare în continuare 

pentru „Sistem microzonal de alimentare cu apă potabilă a comunelor Ceraşu, 

Drajna, Bătrâni, Starchiojd şi Poseşti, lucrare în continuare, care a figurat şi în anul 

trecut, în 2013, cu finanţare atât din fonduri de la Guvern, cât şi din fonduri proprii. 

  Pentru lucrări noi sunt: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lucrări noi care au un total de 

5,5 milioane, deci 3 milioane cu 5,5 milioane, este vorba de 8,5 milioane, care 

majorează bugetul Consiliului judeţean Prahova, diferenţa până la 25 de milioane, 

fiind sume care sunt repartizate către celelalte unităţi administrativ - teritoriale, 

către oraşe şi comune care au lucrări în continuare sau lucrări noi.  
 

  Dl. Mircea Cosma 

 Mulţumim. Voiam să mai spun că luni dimineaţa a avut loc o întâlnire cu 

toţi primarii sau reprezentanţii acestora care compun cele 50 de poziţii şi când s-au 
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transmis toate instrucţiunile necesare la includerea în buget, la modul de întocmire 

a contractelor ş.a.m.d. 

 Având în vedere faptul că noi, la început, în buget am prins trei lucrări 

din cele pe care le-am pus şi pe lista aceasta, numai în bugetul propriu pe post de 

reparaţii şi acelea se numesc „Apărare mal în zona podului peste râul Teleajen”, 

este cel care trece între Drajna şi Teişani, pe care se cărau, pe vremuri, bolovanii 

aceia de ciment către Fieni. 

 A doua lucrare este „Consolidare DJ 234, punctul Fătu, comuna 

Chiojdeanca”, rămasă de doi ani, unde s-a prăbuşit Drumul judeţean, şi a treia 

lucrare este „Consolidare DJ 234 Salcia, punctele Rast, Stroescu şi Dumitru”. Vă 

aduceţi aminte de ele, că nu am avut bani să le... De aceea, în proiectul de hotărâre, 

în plus de cele 3 milioane, se introduc şi titlurile, cele trei, la poziţia Investiţii, 

astfel încât să fie finanţate şi cu sprijinul Guvernului. 

 În felul acesta, am modificat bugetul şi am pus pentru cei care sunt 

curioşi şi indicatorii tehnico - economici ai celor trei lucrări: „Apărare mal zona 

podului peste râul Teleajen”, la „DJ 100N Slănic – Drajna”, indicatori care au fost 

aprobaţi prin Hotărârea de Consiliu judeţean nr. 50 din 2011, „Consolidare DJ 234, 

punctul Fătu, km 3 + 900, comuna Chiojdeanca”, aprobată prin hotărârea nr. 10 din 

03.02.2014, când am introdus în buget, ca reparaţie, şi „Consolidare DJ 234 Salcia, 

punctele Rast, Stroescu şi Dumitru”, hotărârea Consiliului judeţean nr. 16/2013, 

când s-a produs ruperea aceea de mal, acolo. 

  Cu acestea, toate lucrările pentru care am primit bani şi de la Ministerul 

Dezvoltării fac parte din bugetul de investiţii al Consiliului judeţean Prahova.  

  Celelalte, respectiv „Reabilitare sistem de alimentare cu apă Crasna – 

Slănic”, „Reabilitare DJ 102 Slănic – Izvoarele”, „Amenajare nod  rutier autostrada 

A3, cu DJ 100B la Gherghiţa”, „Consolidarea DJ 207 comuna Şotrile - Câmpina, 

km. 8+700, 9+800, 10+250 şi 12+250”, „Modernizarea - pentru prima dată în 

istoria judeţului - a DJ 238 Sângeru - Tătar”, o dorinţă mai veche exprimată de un 

grup de consilieri, făceau parte din bugetul nostru de investiţii şi am primit sume 

suplimentare şi o să creştem valorile acolo. Dacă aveţi probleme la punctul 1? 

Poftiţi, domnul Ionescu. 
 

  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu  

  Am avut câteva discuţii cu colegii, chiar înainte de şedinţă şi vreau să 

precizez faptul, dacă nu greşesc eu, că acestea sunt alocările de bani pe întregul an, 

nu înseamnă că mâine au toţi, toate localităţile, în conturi, sumele respective. 

  Deci, înţeleg că este vorba de o alocare pentru anul 2014 sau este vorba 

că acum se alocă toţi banii? 
 

  Dl. Mircea Cosma 

  Ordinul 421 este pe tot anul. 
 

  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

  Pe tot anul. 
 

  Dl. Mircea Cosma 

   Vă explic încă o dată.  

  Am avut lucrări în continuare, pe 8.526.000 la sate, 1.604.000 la oraşe şi 

3.000.000 la Consiliul judeţean. Acestea, practic, toate se epuizează. Am avut 
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lucrări noi de 11.170.000, atât a mai ajuns din cei 25  milioane care s-au dat 

fiecărui judeţ, sau aproape fiecărui judeţ.  

  Problema este că nu pot să înceapă până când nu se finanţează. Primarii 

au primit ieri dimineaţă actele, copie după Ordin şi au termen 25 de zile să prezinte 

SF-ul pentru lucrările noi  la Ministerul Dezvoltării. Cum a fost şi în 2011 la 

PNDI. Rezerva pentru judeţul Prahova mai este de 10 milioane. Să se mai aloce la 

lucrările care reuşeşc să se finanţeze, să meargă înainte. Aceasta este, de fapt, 

toată... 

 

  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

  Banii vor fi pe parcursul anului, în funcţie de... 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Da, dar cele în continuare pot plăti de...ieri. 

 

  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

  Am înţeles. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

                ... la cele în continuare se poate plăti de ieri, adică Şoimari, ce mai este 

pe aici, Cornu, Cosminele, Fântânele, care sunt lucrări în continuare. 

 

  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

  Cred că aceştia sunt bani proveniţi din acciza pe carburant, nu? 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Sunt împărţiţi dinainte... 

 

  Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

  Nu, dar au fost luaţi în calcul. 

 

  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

  Hai să zicem că de acolo sunt, ca să ne liniştim cu toţii. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Dacă vreţi să vă liniştiţi... Dacă mai sunt probleme? Dacă nu sunt, supun 

la vot. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? În 

unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi pentru. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Hotărârea a doua. Nu mai fac teoria. Vă aduceţi aminte că nu aţi vrut să 

o mai discutăm, dar punctul 1 era obligatoriu şi aşa că punctul 1 este trecut în 

această hotărâre: 

  Articolul 1. Se ia act de încetarea raportului de serviciu al domnului 

Băloi Ion Alexandru din funcţia publică de conducere de director executiv al 
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Direcţiei  de Sănătate Publică Prahova şi, implicit, de încetarea detaşării în funcţia 

publică de conducere de director executiv la Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Prahova. 

  Articolul 2. Se revocă domnul Băloi Ion Alexandru din calitatea de 

vicepreşedinte al Comisiei pentru Protecţia Copilului a judeţului Prahova. 

  Articolul 3. Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va 

comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

  Dacă aveţi observaţii? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? 

Mulţumesc. Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi pentru. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Mai am două comunicări scurte. 

  Joi, la ora 10,00, este grupul de 28 de preşedinţi de Raioane din 

Republica Moldova. Am zis, cine vrea de la grupurile politice să participe, în 

număr de 1 – 2, cu 28..., cine se mai gândeşte, umplem sala, după care vizitează 

„Parcul Industrial Ploieşti” şi o fabrică de acolo şi după aceea Parcul belgian 

Allinso, unde ieri s-a pus în funcţiune Fabrica de ţesături şi mochete şi o să viziteze 

Fabrica aceea, că este nouă. 

  De asemenea, am cerut de la fiecare grup politic şi vă rog să vă gândiţi 

până mâine dimineaţă, câte un reprezentant, nu mai mult, care să participe la 

discuţiile dintre Primul Ministru şi grupul celor 28, vineri şi, după aceea, la şedinţa 

U.N.C.J.R. cu grupul moldovenesc de la Palatul Parlamentului, sala „Constantin 

Stere”. Face parte din programul de semnare a acordului, România angajându-se că 

semnează prima acordul cu Republica Moldova la această întâlnire. Cine doreşte, 

programul durează până la ora 16,00, cu Parcurile Industriale, cu tot. Sunt 

reprezentanţi din toate partidele, PDL, PL, partidul PD şi Partidul Comunist din 

Moldova. Am înţeles că este şi un şef de raion din „Asociaţia Moldova - Casa 

noastră”, dar nu sunt chiar sigur. Vă găsiţi corespondenţi din 28 de preşedinţi de 

raioane, din 33 sunt aproape cvasiprezenţi, nu vin cei din Transnistria. 

  Şi a doua este să stabilim data şedinţei de consiliu. Eu v-aş propune data 

de 23, pentru că pe 25 toată lumea lansează campanii şi până atunci este Paştele şi 

nu o să... 

 

  Dna Ludmila Sfîrloagă 

  Pe 23 este Sfântul Gheorghe. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Este Sfântul Gheorghe? 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Să o facem pe 24. 

 

  Dl. Mircea Cosma 

  Pe 24? 24 este joi. Rămâne 24, joi? 
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