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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROCES-VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului judeţean Prahova

de la Cimişlia din data de 05 iulie 2014, ora 10,00

La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 203 din
01.07.2014 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi domnul
Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi următorii 18 consilieri
judeţeni: Cord Ovidiu, Costin Zaharia, David Simona, Dobre Adrian Florin,
Dragomir Florin Auraş, Ionică Ion, Manta Adrian, Neaga Gheorghe, Neagoe
Dumitru Daniel, Necula Gheorghe, Nicolai Marius, Pinţoiu Toma, Popovici
Elisabeta, Sfîrloagă Ludmila, Şepşi Daniel, Toader Bogdan Andrei, Tudora Dorin şi
Vasile Viorica.

Au lipsit domnii consilieri judeţeni Danielescu Sebastian, Ciolac Dan,
Cornea Dănuţ Marcel, Donache Gheorghe, Enescu Rareş Dan, Ionescu Radu Cezar
Liviu, Meşca Darius Dumitru, Mitrea Laurenţiu Daniel, Moraru Romu, Negoi
Constantin, Niţă Cătălin Răzvan, Pătraşcu Vasile şi Viter David Andrei şi
doamnele consilier judeţean Dosaru Elena Iuliana, Niculescu Georgiana Diana,
Sandu Ana şi Tabacu Jenica.

De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean au participat următorii
invitaţi: dl. Marius Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcţiei absorbţie
fonduri europene; dna Alina Georgiana Tincă, şeful Serviciului juridic contencios,
relaţii Publice, Monitor Oficial, ATOP; dna Daniela Găvan, şeful Serviciului buget
şi creanţe din cadrul Direcţiei economice; dna Steliana Chiriţă, şeful Serviciului
resurse umane; dl. Vasile Chiţu, reprezentantul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” şi dl. Valeriu
Matei, membru al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Dl. Mircea Cosma
Noi am venit de dimineaţă, aproape cu noaptea în cap, dar, datorită

faptului că Uniunea Europeană se opreşte la Hînceşti, şi CSI- ul, de la Hînceşti
încoace, am întârziat puţin cu drumul.

Sigur că am venit să îl salutăm pe Ştefan cel Mare, să participăm,
împreună cu dumneavoastră, la comemorarea celor 510 ani de la trecerea în
nefiinţă, să îl vedem pe Eminescu, care a fost cadoul nostru din anul 2003 în parc,
la sfârşit să îl salutăm pe Mihai Viteazul, primul unificator de neam şi ţară şi
primul bust al acestui voievod care există pe teritoriul Republicii Moldova, tot un
cadou al Consiliului judeţean Prahova prin Fundaţia „Mihai Viteazul”.

Nu aş vrea să lungesc cuvântul meu de salut, împreună cu domnul
preşedinte şi cu domnul primar Răileanu şi cu domnul Ciumeică, că triunghiul de
granit care cimentează relaţiile noastre, cu care colaborăm de mai mult timp, cred
că am reuşit să începem să însămânţăm câteva idei europene în Raionul Cimişlia şi
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să dăm de aici un exemplu pentru toată Regiunea Moldova Sud, cam ce trebui
făcut ca noi să fructificăm ceea ce s-a întâmplat pe 27, respectiv semnarea
Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi, după
cum ştiţi, România a fost primul stat care l-a ratificat, deschizând astfel drumul
spre ratificare până la sfârşitul acestui an, pentru toate celelalte 27 de ţări care mai
au de ratificat, ştiind toţi că lunile iulie şi august sunt luni de concedii, de vacanţă,
după care Parlamentele din toate ţările, o parte nu au intrat în vacanţă şi vor ratifica
acum.

Cred că Bulgaria va fi ultima, că ei îşi dizolvă Parlamentul şi fac alegeri,
dar aceasta nu înseamnă că cei din urmă nu pot fi cei dintâi.

Ceea ce dorim noi astăzi să facem, este să facem un rezumat a ceea ce a
hotărât Guvernul României după vizita Uniunii Naţionale a Consiliilor raionale din
Republica Moldova la Guvernul României, la Parlamentul României, la
Preşedintele României, să...

O să îi rog să vă povestească ce înseamnă un Parc Industrial, pentru că
foarte mulţi nu cred despre ce este vorba, dar l-au văzut în realitate şi au văzut cum
se pot creea zece mii de locuri de muncă într-un Parc Industrial şi ce industrii pot
ajunge acolo şi, de asemenea, dorim să facem astăzi prima donaţie pentru Biroul
European, cred că primul din Moldova. Vom face o donaţie Mapa, care la Europa
arată aşa, Mapa cu tot ceea ce îi trebuie unui salariat la Direcţia de Fonduri
Europene, care poate să lucreze pe Programul Regional, dar aceasta în a doua parte
a discuţiei.

Deci, îndemnul ar fi: „Ridică-te Ştefane şi vezi-ţi fiii, Că vremea în lume
este grea, Credinţă veşnică patriei noastre, Jurăm, Măria-Ta!”, dar aici, în plus,
trebuie să spunem că „Mihai Viteazul, o galaxie română în devenire, Răsare în
Universul zidit pe răstigniri, De temelie veche de piatră şi jertfire, Reînălţând o
ţară a vechilor iubiri, Fiece vis de atunci, sigiliul său îl poartă Şi în orice faptă a
noastră este lumina cea de ieri, Când astrul României a recreat o hartă, Cu spada
mântuirii de la Călugăreni”.

Dorim succes lucrărilor acestei şedinţe comune şi sperăm să ne suflecăm
mâinile, să ne apucăm de treabă! Mulţumesc.

Dl. Mircea Cosma
Mulţumesc foarte mult.
Noi am început activitatea de Consiliu judeţean, pentru prima dată, în

Cimişlia şi Hînceşti, Leova, atunci era un judeţ, se numea Lăpuşna.
Am reînnoit acordul de cooperare cu raioanele, când s-a trecut din nou la

raioane.
Astăzi o să încercăm să adaptăm acordul nostru de înfrăţire printr-o

hotărâre a noastră, a Consiliului judeţean Prahova, cu noile reglementări care au
apărut.

Deci, la dorinţa preşedinţilor de raioane, dar şi a noastră, la întâlnirea de
la Guvernul României din 4 aprilie anul acesta, am cerut modificarea a două legi:
Legea Finanţelor Publice Locale a României, nr. 273 din 2006 şi Legea
Administraţiei Publice Locale din România nr. 215 din 2001, care s-au modificat
cu următoarele articole:
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- Legea nr. 273: Autorităţile administraţiei publice locale din România
pot aproba finanţarea unor proiecte propuse de către autorităţile
administraţiei publice locale din Republica Moldova, în baza
acordurilor de înfrăţire, cooperare, încheiate în condiţiile legii.

Aceste fonduri pot fi alocate pentru:
- obiective de investiţii ale unităţilor administrativ – teritoriale din

Republica Moldova;
- programe comune cultural – sportive, de tineret şi educaţionale;
- stagii de pregătire profesională;
- alte acţiuni care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie.
Procedurile cum se vor face aceste cheltuieli din partea noastră către

dumneavoastră, se vor stabili printr-un Ordin comun al Ministerului Administraţiei
Publice din România şi al Ministerului Finanţelor.

În acest sens, au fost modificate şi Legea nr. 215 de organizare şi
funcţionare a Consiliilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale cu
modificarea art. nr. 15, în felul următor: „Autorităţile administraţiei publice locale
din România pot încheia acorduri de înfrăţire cu autorităţile administraţiei publice
locale din Republica Moldova, pentru realizarea şi finanţarea unor obiective de
investiţii, acţiuni social – culturale, stagii de pregătire profesională, sau altor
acţiuni care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie.

Acest act, care este Ordonanţa nr. 18 din 16 aprilie 2014, a intrat în
vigoare.

Astăzi, am venit aici să vă înmânăm cinci exemplare din Ordinul comun
al Ministrului Administraţiei Publice şi Dezvoltării Regionale, Liviu Dragnea,
Ministrul Finanţelor Publice, - aflat în stadiul de proiect -, pentru că, aşa după cum
ştiţi şi dumneavoastră, băieţii cu mânecuţe, adică partea aceasta de buget contabilă,
care se ocupă de administrarea banilor, sigur că trebuie să se acordeze asupra
modului în care vor circula documentele de plată.

Şi atunci, în acest proiect de ordin comun, pe care am vrea să îl aprobăm
miercuri, în şedinţă de Guvern, la Bucureşti şi de aceea o să vă rog pe
dumneavoastră, foarte repede, luni, până marţi la prânz, să daţi observaţii, este
propus Acordul de finanţare, deci Acordul – cadru şi Cererea de plată din partea
administraţiei publice din Moldova către Administraţia publică din România, care,
după apariţia acestui Ordin, poate să introducă în bugetul local al nostru la art. nr.
55, „Alte cheltuieli în străinătate”, poate să introducă aceste sume de bani.

Acum, dacă nu am fi fost şi noi dintre cei care am crezut că lumina vine
de la Răsărit şi că toate vin de la Răsărit, poate că eram mai bogaţi.

Dar având, olecuţă mai repede intrarea în Uniunea Europeană, am
completat chestia aceea cu „Lumina vine de la Răsărit” cu „Realizările vin de la
Apus”.

Acum, noi venind de la Apus către dumneavoastră, încercăm să facem
ceea ce am făcut noi, că nici noi nu am făcut încă totul, astfel încât şi
dumneavoastră să acceleraţi acest proces de modernizare şi de dezvoltare a
activităţii şi aducerea ei la nişte parametrii normali de dezvoltare, pentru că, dacă
mergi în Germania şi te uiţi pe câmpuri, toate sunt arate, toate sunt cultivate, dar nu
vezi niciun om şi întrebi: „Dar cine lucrează?” şi ei ne răspund: „Maşinile”. Dacă
mergi în Germania, în ultima comună, în ultimul sat, să zicem Marienfeld, de aici,
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asemănător, că este sat german, nu există vreo bucăţică de drum neasfaltat, nu
există vreo stradă fără trotuar, nu există vreo casă fără apă, fără canalizare, energie
electrică, internet ş.a.m.d. Adică, omul este pe primul loc, dar real, în mod real, nu
pe botine de propagandă.

În sfârşit, dau aceste exemplare, le-am multiplicat noi, pentru că ştiam că
domnul preşedinte cu domnul primar au venit astă-noapte din Bielorusia, cu
rugămintea ca să îl distribuiţi la compartimentele dumneavoastră financiare şi,
până marţi la prânz, să ne trimiteţi observaţii din punct de vedere al termenilor
folosiţi în Ordinul de plată, în toate acelea, care sunt nişte termeni specifici pe care
îi aveţi şi dumneavoastră.

Acestea fiind zise, a fost prima deplasare a preşedinţilor de Raioane din
Republica Moldova în România, care s-a încheiat cu rezultate concrete şi, cu o
viteză foarte mare, s-au adoptat actele normative, astfel încât, de la podurile de
flori să trecem la podurile economice. Altfel nu se poate.

Nu vă mai prezint judeţul Prahova, că îl cunoaşteţi.
Suntem unul dintre cele mai puternice judeţe ale României, suntem

capitala petrolului, pentru că prima rafinărie din lume, din lume, s-a inventat la
Ploieşti în 1857. Când am învăţat cei trei mii de ingineri sovietici cum este cu
petrolul şi cum trebuie scos, aceasta au făcut-o la „Universitatea de Petrol şi Gaze”
din Ploieşti, care i-a învăţat şi pe chinezi şi pe vietnamezi şi pe libieni şi pe cei din
Arabia Saudită, adică 38 de ţări ale lumii îşi trimit studenţii la Ploieşti să înveţe.

Suntem capitala turismului montan pentru că beneficiem de prezenţa pe
teritoriul judeţului Prahova a piscurilor munţilor Carpaţi până la 2.508 metri şi
avem aici reprezentanţi de frunte, consilieri judeţeni din Sinaia, cu care puteţi să
faceţi un schimb de experienţă.

De asemenea, suntem capitala vinurilor roşii din România şi, dincolo de
dorinţa fiecăruia de a zice că ce este al lui este mai bun, România a terminat cu
fonduri europene, care au fost 12.000 euro pe fiecare hectar, a terminat de refăcut
şi de întinerit plantaţiile şi numai în judeţul Prahova sunt 28 de Combinate de vin
modernizate, astfel încât vinurile româneşti, astăzi, ţin pieţele din Japonia, din
Anglia, din Statele Unite la Americii, iar delegaţia noastră care se află în China, şi
se întoarce astă-seară,... veţi citi în presă că a încheiat cel mai important Acord pe
linia vinului cu Republica Populară Chineză, o republica „amărâtă”, dar care are
1,3 miliarde de cetăţeni. Dacă unul la mie bea o sticlă de vin, România nu poate
produce atâtea sticle de vin. Aşa că, dacă vom semna şi Acordul de cooperare, la
toamnă o să venim cu experienţa noastră numită „Drumul vinului”, un proiect
european, să includem şi zona pe aici, pe podul de la Oancea, zona de Sud a
Basarabiei în „Drumul vinului”, astfel ca să fiţi parte cu noi la această deschidere a
unei pieţe de 1,3 miliarde de locuitori. Noi ne înfrăţim cu două regiuni acolo,
Manciuria, care are 56 milioane de locuitori şi Regiunea Guan-Zu, cu capitala la
Canton, care are 107 milioane de locuitori. Şi preşedintelui regiunii i-a plăcut atât
de mult Feteasca Neagră, încât a zis: „Vreau pentru fiecare locuitor o sticlă!” şi l-
am întrebat: „Câţi sunteţi?” „107 milioane”. „Domnule, din soiul acesta producem
1,2 milioane de sticle: 900 mii le vrem noi, pentru că, întâi, noi producem pentru
noi şi ce excedăm dăm la export, aşa că atâta putem să vă dăm”.

Drept urmare, au luat viţă-de-vie, plantează în China, nu le place cum a
ieşit gustul, pentru că nu au această minune de sol care s-a numit odată Dacia, nu
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au această minune de sol şi nu pot să scoată calitatea pe care o scoatem noi. Scot
altceva, la telefoane mobile, la acestea, aţi văzut că au bătut toată lumea.

În sfârşit, deci, vă promitem că primii bani pe care o să îi investim cu
aceste acte, vor fi la Cimişlia. O să optăm..., noi trebuie să facem Acordul de
finanţare cu Raionul. Localităţile, fac, la rândul lor, cu localităţile. Sigur că şi la
noi, parteneriatele între Consiliul judeţean şi primării funcţionează, aşa că, dacă o
lucrare este în parteneriat, poate să fie trecută şi ea în programul de finanţare către
Consiliul judeţean. În timp ce eu vorbesc, pe ecran rulează un film despre judeţul
Prahova, o să îi tăiem sonorul şi o să vedeţi că avem cele trei mari forme de relief:
câmpie, dealuri şi munţi, nu avem mare, dar, întrucât şi marea se mişcă cu benzină
de la noi, avem un acces liber şi nelimitat la Marea Neagră.

Doamnelor şi domnilor, al doilea punct pentru care ne aflăm aici este
acela de a începe să planificăm anumite lucruri legate de ceea ce numim noi istoria
comună a popoarelor. Şi am să plec de la următorul argument, fără să se supere
nimeni şi cred că nu o să se supere.

În general, o ţară îşi trimite oamenii la luptă, cerându-le jurământul faţă
de ţară şi nimic altceva.

De aceea, consider că morţii poporului român pe câmpurile de luptă ale
primului şi ale celui de-al doilea război mondial, au dreptul la aceeaşi recunoştinţă,
la acelaşi respect şi la aceleaşi monumente ca morţii altor popoare care şi-au dat
viaţa pe câmpurile de luptă din alte ţări.

Conceptul „România 100”, care înseamnă comemorarea a o sută de ani
de la victoria armatelor române în primul război mondial, pe toate fronturile, vine
să înlăture această nedreptate. Nu se poate ca noi să avem într-o localitate numită
Ploieşti, un oraş cu 220.000 de locuitori, Monumentul eroilor sovietici şi să nu
avem Monumentul eroilor români la Cimişlia, la Kiev, la Novosibirsk, sau la
Odesa. Morţii nu s-au dus pentru că au vrut să ocupe, ei s-au dus pentru că au jurat
ţării că vor face totul pentru ea. Şi morţii românilor şi morţii moldovenilor şi morţii
nemţilor şi morţii ruşilor şi morţii cazacilor şi oricare au dreptul la acelaşi
monument, la aceeaşi slujbă religioasă şi la aceeaşi recunoştinţă din partea ţării
care i-a trimis la război.

Aceasta este, de fapt, esenţa, sau una din esenţele programului „România
100” pentru care Guvernul României a elaborat un program de acţiuni până în 6
august 1919, respectiv 6 august 2019, că trebuie să ne reamintim cu toţii că
desăvârşirea Statului naţional unitar România s-a făcut prin defilarea armatei
române la 6 august 1919, în Budapesta, pe malul Dunării, punând odată capăt,
pentru totdeauna, asupririi Ardealului şi ruperii lui de la teritoriile vechilor noştri
strămoşi, a cărui statuie primă am pus-o la Szelemeth, ca să-şi aducă toată lumea
aminte că, atunci când nu erau alte popoare în Europa, eram dacii, celţii şi romanii
şi că noi aveam privilegiul să fim unul dintre cele mai mari popoare ale Europei şi
aceasta pentru aducere aminte.

De aceea, o să vă rog să ne sprijiniţi ca, în fiecare monument, în fiecare
localitate, să refacem acele monumente care au adus recunoştinţă celor care au
căzut pe fronturile de luptă, fără nicio altă tentă politică sau de alte gânduri, dar
trebuie să facem dreptate tuturor celor care au murit pentru patrie.

În Prahova noi am făcut inventarul tuturor acestor monumente şi am
trecut în această carte numele tuturor celor înscrişi pe toate pietrele, la toate
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bisericile, pe toate plăcile de marmură sau de bronz, astfel încât în fiecare an, de
Ziua eroilor, să se facă slujbă religioasă.

În colaborare cu Ambasada rusă din Bucureşti, am început să facem
monumente ale Armatei Române, în fostul teritoriu al Uniunii Sovietice.

Personal, m-am ocupat la Novosibirsk, şi la 6 decembrie anul trecut, s-a
sfinţit Monumentul de la Novosibirsk, aceasta pentru că era o unitate din care
luptase tatăl meu şi a pierdut acolo 47 de soldaţi din Compania pe care o comanda.

Deci, acest lucru se poate. O să fie mai greu la Cotul Donului, pentru că
miroase a praf de puşcă la frontiera Ucrainei cu Rusia acolo, dar, pentru cei
150.000 de români căzuţi în Cotul Donului, merită să facem toate eforturile.
Prietenul nostru Vasile Şoimaru din Chişinău, pe care îl cunoaşteţi, a făcut, cu
sprijinul nostru, o carte despre Cotul Donului şi trebuie să ne aducem aminte, cu
respect şi cu recunoştinţă, de aceste lucruri.

De asemenea, pentru a nu mai fi niciodată discuţii asupra primului război
mondial, după ce am învăţat toată lumea, tot felul de tratate, noi o să donăm aici
volumul I din „Istoria războiului pentru întregirea României” scrisă atunci, în 1923,
pe care l-am copiat anastatic, ca să nu fie discuţii că l-am modificat acum, astfel
încât toată lumea să înceapă să înţeleagă ce s-a întâmplat atunci.

În sfârşit, pentru ofiţerii români căzuţi la datorie, sau având titlul de Erou
naţional, am scos, împreună cu prietenii mei, cartea „Cavalerii Ordinului Mihai
Viteazul”, cea mai înaltă Decoraţie de război a României, care doresc, de asemenea,
să fie prezentă în bibliotecile dumneavoastră, alături de Albumul cu cele mai
frumoase imagini din România.

Cred că, dacă trecem dincolo de prejudecăţi, dacă ne gândim la faptul că
merităm o soartă mai bună, noi, cele mai vechi popoare din Europa, indiferent cum
s-ar interpreta şi poporul dintre Prut şi Nistru cunoscut ca români, ca moldoveni,
face parte din marea familie a popoarelor neolatine, nu face parte din altă lume,
deci facem parte din familia popoarelor care au dat civilizaţie şi cultură întregii
Europe. Toată lumea a învăţat de la noi, toată lumea a învăţat de la popoarele
neolatine şi atunci trebuie să facem tot efortul ca şi această zonă de latinitate, cum
a zis Grigore Vieru, într-o emisferă sudică, să se racordeze din nou la marea
familie a popoarelor europene.

Noi am făcut acest periplu pe care îl încheiem astăzi în tot judeţul
Lăpuşna. Am fost la Leova şi domnul preşedinte vă poate confirma că primul –
ministru a aprobat în Guvernul României construcţia podului de la Leova, care
vine ca o refacere a unui pod distrus în 23 August 1944, că am căzut de acord
asupra valorificării potenţialului eolian din Raionul Hînceşti, că aici experimentăm
potenţialul fotovoltaic pe clădirea primăriei şi iată că se împlineşte anul de când
funcţionează şi ştim cam câtă producţie este pe un an, pentru că contorul
însumează. Legea folosirii energiilor regenerabile la dumneavoastră, este în
Parlament, am făcut şi noi observaţiile, ne-a fost trimisă şi României să facem
observaţii şi tot ceea ce s-a propus aici, în Programul de dezvoltare, se poate
realiza cu o parte din sprijinul nostru.

Fondurile europene la care dumneavoastră o să accesaţi după ce se
semnează toate lucrurile la toate ţările şi apoi semnaţi contractul de preaderare,
înseamnă fonduri pentru lucrări de infrastructură, lucrări în domeniul educaţiei,
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culturii, refacerea monumentelor istorice, pregătirea cadrelor. Structura a ceea ce
am prevăzut noi, este pe acelaşi lucru.

Trebuie să ştiţi că la fondurile europene Uniunea Europeană pune cam
80% din valoarea unui proiect. Guvernul ţării pune între 15 şi 18%, iar localitatea
sau raionul pune 2 până la 5%, plus TVA-ul.

Sensul acordului nostru este acela de a vă ajuta să puneţi această cotă –
parte care, să nu credeţi că este uşoară nici pentru un judeţ bogat.

Programul nostru de canalizare şi modernizare a canalizării şi a staţiilor
de epurare este de 160 de milioane de euro, bani pe care îi utilizăm acum. Gândiţi-
vă cât este TVA-ul, 24% la 160 de milioane, adică nu este chiar 2 lei. 10%, 16
milioane de euro, 20% sunt 32. Deci, aproape 40 de milioane de euro, care trebuie
să îi ţinem noi. Sigur, se returnează la urmă, că nu suntem producători de TVA, dar
pe parcursul plăţilor către constructor, aceşti bani trebuie puşi. 2% plus neeligibile,
înseamnă la judeţul Prahova cam 16 milioane de euro, care nu se mai întorc, pe
care trebuie să îi punem.

De aceea, când i-a zis Deng Xiaoping lui Mihail Sergheievici Gorbaciov,
la Beijing, „Mihail Sergheievici, nu pune căruţa înaintea boilor! Economicul este
cel care trebuie să dirijeze politicul. Reaşează economia Uniunii Sovietice pe baze
moderne!” Noi aceasta facem.

China s-a ţinut de cuvânt. Este prima putere economică a lumii. Noi am
cam tras targa pe uscat, închizând fabrici, uzine, rămânând fără locuri de muncă,
pentru că am vrut noi să punem politicul neformat înaintea economicului.

De aceea, şansa pe care o aveţi şi cu aceasta închei, este aceea că, cele 64
mii de pagini de Legislaţie europeană, pe care trebuie să o aveţi în limba naţională,
o aveţi pentru că aşa a zis Mateevici: „Limba noastră este limbă sfântă”. România
le-a tradus de mult, deci, o să le primiţi ca ajutor din partea României.

Doi. Ceea ce am greşit noi şi alte ţări în Uniunea Europeană, până am
învăţat mecanismele lor, bănuiesc că le vom transfera, numai părţile bune la
dumneavoastră, cu amendamentul că, la 6 August 1919, când România deţine
preşedinţia Uniunii Europene, 2019, să semnaţi Acordul de asociere cu Uniunea
Europeană. Ar fi o satisfacţie pentru istoria noastră comună, pentru cultura noastră
comună, pentru limba noastră comună şi pentru toate celelalte.

Spuneţi-le tuturor celor care vin şi vă povestesc, că am văzut că sunt
nişte lozinci pe aici, prin fiecare localitate, că, neavând nevoie de Acordul Gamma,
de Uniunea vamală şi de nimic altceva, spuneţi-le că a fost timp suficient în secolul
XX ca să nu mai umblăm prin noroi, ca să aibă toată lumea apă în casă, să nu mai
aibă acoperiş din materiale cancerigene, numită eternită, că a fost timp suficient să
înveţe fiecare copil să aibă calculator şi să meargă cu fruntea sus în locul unde s-a
născut, nu să se uite tot timpul să nu îşi înnoroieze pantofii şi să se cocoşeze înainte
de vreme.

Noi nu venim, şi Uniunea Europeană nu vine nici să ia religia ortodoxă,
nici să ia pământurile, ci vine să investească în aceste ţări, astfel că, într-un timp
relativ scurt, să se reatingă nişte standarde de viaţă comună. Au avut timp alţii să
facă această demonstraţie, au pierdut războiul tehnologic, nu s-a putut întâmpla şi
de aceea ne aflăm astăzi în această situaţie, când popoare care, altădată, îşi luau
bogăţiile de la noi, să fie astăzi, de zece ori să trăiască mai bine, chiar dacă au
învăţat să scrie, chiar dacă au învăţat ce este acela aur de la noi, chiar dacă au
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învăţat ce este acela petrol de la noi, pentru un singur lucru: au respectat nişte
reglementări, nişte legislaţii care i-au dus la acest progres. Energia lor nu s-a dus la
claxon, adică la propagandă, ci s-a dus în fapte.

Germania, al cărui simpatizant eu nu sunt, dar care a fost ţara cea mai
distrusă în al doilea război mondial, graţie pragmatismului, este prima ţară din
Europa, ca producţie, ca tot ce vreţi dumneavoastră ca progres tehnologic.

Învingătorii, adică cei care au învins Germania, încă nu au ajuns la 300
de euro salariul mediu, faţă de 3.500 salariul mediu din Germania.

Putem face aceste discuţii între noi şi să ne dăm seama că, dincolo de
propagandă, ceea ce contează sunt faptele, ceea ce contează este ceea ce facem şi
programul pe care l-aţi prezentat dumneavoastră este european, deci corespunde a
ceea ce trebuie să facă administraţia ca aceste localităţi să atingă standardele de
dezvoltare europeană.

Doamnelor şi domnilor, judeţul Prahova, al cărui PIB este cu un miliard
de euro mai mare decât întreg PIB-ul Republicii Moldova, vine să vă ajute, în
amintirea istoriei noastre comune.

Undeva la 1600, Mihai Viteazul s-a hotărât şi a unit, pentru prima dată,
după dezastrul pe care l-au făcut romanii, a unit Principatele Române şi, intrând în
Chişinău şi dând cu buzduganul în Poarta Hotinului, a dat un Decret domnesc prin
care aceste teritorii prădate de tătari, de turci şi de ruşi, să fie scutite, pentru trei ani,
de impozite şi de taxe.

Nu putem face ce a făcut Măria Sa, dar putem spune că „Fiece vis de
atunci, Sigiliul său îl poartă Şi în orice faptă a noastră Este lumina cea de ieri,
Când astrul României a recreat o hartă, Cu spada mântuirii de la Călugăreni. De
atunci, imperii sumbre Nu pot să le înfrângă, Trei râuri, ca trei aripi, În veci îşi
poartă unda Şi acel izvor în stare Al vremii curs să învingă, E inima-i zidită În
câmpul de la Turda”.

Vă mulţumesc.

Dl. Mircea Cosma
Noi am venit o echipă de 19 oameni cu drept de vot, astfel încât să avem

majoritatea simplă, consiliul nostru fiind din 36, şi cu votul meu al 37-lea, 18+1
fac 19, majoritatea simplă e întrunită, preşedintele la noi are drept de vot şi e ales
uninominal, adică nu e ales de consilieri este ales de populaţie. În plus, faţă de
echipa de consilieri am adus o echipă tehnică, aşa că, o să mă străduiesc având în
vedere că ne apropiem de încadrarea în program, să vă prezint, sunt cele patru
partide şi al cincilea mai nou care a apărut şi la noi din rândul Partidului Liberal
este acelaşi fenomen. Să vedeţi că Alecsandri a avut dreptate: „amândoi suntem de
o seamă, de o făptură şi de o mamă”. Deci, o să prezint în ordinea în care sunt pe
tabel, ca să nu ne lungim: domnul Cord Ovidiu de la Partidul Democrat Liberal,
domnul Neagoe Daniel de la Partidul Democrat Liberal, vă spun la fiecare şi în ce
e specialist, este specialist în comerţ şi în distribuţie de mărfuri en gros şi en detail
în România şi nu numai, domnul Neagoe Daniel este specialist în probleme de
poştă şi telecomunicaţii, când vine partidul lor la putere e directorul general al
Poştei Române, acum este în opoziţie, domnul Tudora Dorin, specialist în
probleme de petrol, a fost directorul general al Conpet-lui, Întreprinderea de
Transport Ţiţei prin Conducte, şi, îşi va aduce experienţa la terminalul care se face
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la Giurgiuleşti. Doamna Popovici Elisabeta, tot la Partidul Democrat Liberal,
profesoară la o scoală specială pentru copii cu dizabilităţi din judeţul Prahova,
domnul Costin Zaharia, din Sinaia, specialist în construcţii, a lucrat la Inspectoratul
de Stat pentru Construcţii, domnul Nicolai Marius, tot din Sinaia, a fost
viceprimarul oraşului Sinaia, director la Apele Române – Prahova, specialist în
ceea ce priveşte apele, că ne-am adus aminte de discuţia cu ţevile de apă care am
avut-o cândva. Mulţumesc. Doamna Viorica Vasile, din Partidul Naţional Liberal,
este şi secretarea Asociaţiei judeţene de Turism şi preşedinta femeilor liberale, vine
tot din Sinaia, am adus-o în mod special să împărtăşească din experienţa din turism,
doamna Sfîrloagă Ludmila care este din partea Partidului Social Democrat, este
vicepreşedinta Congresului Puterilor Locale şi Regionale de la Strasbourg şi este
cea care ajută delegaţiile Republicii Moldova în tot ceea ce a fost la Strasbourg şi
la Bruxelles. Mulţumesc. Domnul Manta Adrian din partea Partidului Social
Democrat, om de afaceri în instalaţii sanitare şi de canalizare, astfel încât s-a
adaptat de mult la normele europene şi poate să vă arate cum trebuie făcute toate
coturile şi toate racordurile după normele europene. Doamna David Simona, tot de
la Partidul Naţional Liberal, este directoarea unui centru de recuperare şi reabilitare
a persoanelor cu handicap, la Floreşti. Comuna Floreşti are bugetul, cred, că un pic
mai mare decât raionul Cimişlia, este comuna în care se fabrică aproape 6 milioane
de anvelope anual, este o investiţie româno-franceză, Michelin, şi este venită cu
soţul, primarul comunei Floreşti, nu ştiu dacă este în sală, a cărei comună dorim să
o înfrăţim cu o comună cel puţin egală. Comuna Floreşti are aproape 8000 de
locuitori şi, repet, are un buget propriu de 7 milioane de euro. Domnul Şepsi
Daniel, consilier judeţean din partea Partidului Social Democrat, proprietar a unuia
dintre cele mai mari firme de transport persoane din judeţul Prahova, domnul
Neaga Gheorghe, consilier judeţean din partea Partidului Social Democrat,
Preşedintele Uniunii Naţionale a Sindicatelor Libere „Frăţia” din judeţul Prahova,
domnul Pinţoiu Toma, Preşedintele Partidului Liberal Reformator, de câteva ore,
specialist în telecomunicaţii, domnul Necula Gheorghe, din parte Partidului
Democrat Liberal, specialist în probleme auto, când e la putere partidului dânsului
e directorul RAR-ului când nu e la putere e inginer la RAR. Domnul Auraş
Dragomir este reprezentantul Partidului Poporului – Dan Diaconescu, a fost
vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova şi este directorul adjunct al Parcului
industrial Vălenii de Munte, pe care domnul primar îl cunoaşte foarte bine, şi
bănuiesc că până în august când avem acestea semnate toate să putem să găsim
formula ca să cooperăm pentru demararea lucrărilor de la Parcul industrial Cimişlia.
Domnul Dobre Adrian, tot de Partidul Democrat Liberal, când partidul dânsului a
fost la putere a fost prefectul judeţului Prahova timp de trei ani, este liderul
grupului consilierilor democrat liberali, specialist în economie şi marketing. În
sfârşit, domnul Toader Bogdan, de la Partidul Social Democrat, lucrează la
Electrica, este liderul Tineretului Social Democrat din judeţul Prahova, şi a rămas
domnul Ionică care este consilier judeţean PSD şi este specialist în probleme de
transporturi, firma dânsului dând şi certificatul ITP adică pentru a circula maşinile
pentru normele europene. Adică, o dată la doi ani în România este obligatoriu să
faci emisia de gaze, starea direcţiei ş.a.m.d., dânsul e proprietarul unei astfel de
firme care face aceste lucruri, şi cu toate că e patron şi proprietar e social democrat.
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Echipa noastră este şefa Serviciului Buget Finanţe, doamna Găvan, şefa
Serviciului Resurse Umane, doamna Chiriţă, şefa de cabinet a preşedintelui,
doamna Veronica, arhicunoscută, cetăţean de onoare al Szelemeth-ului şi altora,
lângă dânsa se află cel mai important din partea tehnică, directorul Direcţiei
Absorbţie Fonduri Europene, a rulat în aceştia vreo 700 de milioane de euro, să
ştiţi el va fi un dintre oamenii de bază în cooperarea cu Republica Moldova, după
aceea consiliera personală a preşedintelui, doamna Nona Sprâncenatu, directoarea
Bibliotecii Nicolae Iorga, care este directoare în locul domnului Boaru, îl ştiaţi, şi
pe care Dumnezeu l-a chemat la El, doamna Peneş este directoarea Muzeului
Judeţean de Istorie şi Arheologie şi vă v-a înmâna la sfârşit ziarul pe care l-am scos
cu acest prilej, colaboratoarea dânsei de la bibliotecă, de la muzeu, domnul
Bădărău este de la Direcţia Tehnică a Consiliului judeţean Prahova, cel mai mare
specialist în parteneriate pe care îl avem şi care va fi de un real folos asupra
încheierii parteneriatelor, domnul Chiţu Vasile este de la Asociaţia Intercomunitară
Apă-Canal, fondul european acesta mare de 160 milioane de euro se derulează
printr-o asociaţie comunitară creată cu sprijinul Uniunii Europene, care este
interfaţa între toate primăriile din judeţ, noi avem 104, Consiliul judeţean şi
operatorul de apă-canal, Hidro Prahova. Sunt 11 salariaţi şi dânsul a venit special
să lase Statutul şi regulamentul de funcţionare a unei astfel de asociaţii, o veţi avea
imediat la aceea cu deşeurile. Ca să primiţi bani europeni acolo va trebui să faceţi
acest ADI, noi avem ADI pentru deşeuri, pentru apă-canal, pentru energii
regenerabile adică lucruri pe care o să le faceţi şi dumneavoastră. În plus, fiind
capitală de regiune, Cimişlia, veţi avea şi un Pol de creştere naţional, adică
Ploieşti-ul şi comunele limitrofe au program special de 107 milioane de euro prin
care se accelerează anumite dezvoltări în infrastructură astfel încât să se poată
dezvolta cum trebuie oraşul. În sfârşit, lângă dânsul este secretarul comunei Valea
Călugărească care îşi însoţeşte soţia care lucrează la fonduri europene, tatăl ei mare
specialist în vinuri, a fost primarul comunei Valea Călugărească, un inginer de
excepţie la Institutul de Cercetări Viniviticole, ştiţi că în România, la Valea
Călugărească se dă D.O.C. –ul – Denumirea de Origine Controlată. Şi, în sfârşit, îl
avem pe domnul Răzvan Moşu care este cel care se ocupă de mass-media, tot ce
am vorbit şi tot ce am făcut apare pe site-ul Consiliului judeţean Prahova.

Dacă mă uit bine, cred că am epuizat lista, şi acum nu puteam veni să
aprobăm o asemenea hotărâre fără şefa Serviciului Juridic Contencios a Consiliului
judeţean, tânără, frumoasă, s-a îmbrăcat în roşu azi că a ştiut că e mai roşie
atmosfera aici.

Dl. Mircea Cosma
Deci, o să supun la vot Consiliului judeţean proiectul de hotărâre privind

aprobarea Acordului de cooperare între judeţul Prahova din România şi raionul
Cimişlia acordat la noile documente de care am făcut vorbire.

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă Acordul de Cooperare între Judeţul Prahova din România şi

Raionul Cimişlia din Republica Moldova, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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