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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

PROCES - VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Prahova 

din data de 08 iunie 2015, ora 15,00 

 

 La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 168 din 

03.06.2015 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi următorii 

33 de consilieri judeţeni: Toader Bogdan Andrei, Ionescu Radu Cezar Liviu, Ciolac 

Dan, Costin Zaharia, Danielescu Sebastian, David Simona, Dobre Adrian Florin, 

Donache Gheorghe, Dosaru Elena Iuliana, Dragomir Florin Auraş, Fenichiu Ion 

Marius, Ionică Ion, Manta Adrian, Meşca Darius Dumitru, Moraru Romu, Neaga 

Gheorghe, Neagoe Dumitru Daniel, Negoi Constantin, Nică Remus Iustin, Nicolai 

Marius, Niculescu Georgiana Diana, Niţă Cătălin Răzvan, Pătraşcu Vasile, Petrescu 

Victor, Pinţoiu Toma, Popovici Elisabeta, Sandu Ana, Sfîrloagă Ludmila, Şepşi 

Daniel, Tabacu Jenica, Tudora Dorin, Vasile Viorica şi Viter David Andrei. 

 Au lipsit domnii consilieri judeţeni Cornea Dănuţ Marcel, Enescu Rareş 

Dan şi Necula Gheorghe. 

 De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean au participat următorii 

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

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

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

dl. Ion Iordăchescu, directorul executiv al Direcţiei tehnice; dna Luminiţa Sînziana 

Iatan, Arhitectul şef; dl. Marius Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcţiei 

absorbţie fonduri europene; dna Elena Popescu, director executiv adjunct al Direcţiei 

economice; dna Steliana Chiriță, șeful Serviciului resurse umane; dl. Florin Lucian 

Sicoie, managerul Muzeului Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”; dna 

Emilia Elena Iancu, managerul Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova; dna 

Marinela Peneş, managerul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova; dl. 

Marius Dinu, managerul Spitalului Obstetrică  Ginecologie Ploieşti; dl. Viorel Călin, 

directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Prahova; dna Mita Enache, directorul executiv al Camerei Agricole Judeţene 

Prahova; dl. Adrian Emanuil Semcu, directorul Societăţii Comerciale „Hidro 

Prahova” S.A.; dl. Emil Drăgănescu, directorul executiv al Direcţiei Judeţene de 

Pază Prahova; dl. Florin Dinu, şeful Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale 

Prahova; dl. Victor Petrescu, primul supleant pe lista Uniunii Social Liberale şi 

reprezentanţii presei. 

 La lucrările şedinţei Consiliului judeţean a mai participat şi domnul Mihai 

Belaşcu, preşedintele Camerei Medicilor Prahova. 

 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Bine aţi venit la şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Prahova, din data 

de 08 iunie! 

  După cum ştiţi, a rămas cea de la şedinţa precedentă, cu două suplimentări 

pe care, dacă îmi permiteţi, vi le citesc: 
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  „Proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de 

funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Pază” şi 

  „Proiectul de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico – 

militare a judeţului Prahova”. 

  Acum, pentru că am avut destul timp să consultăm materialele, presupun 

eu, Comisiile de specialitate s-au întâlnit mai devreme, de data aceasta, aşa cum am 

fost rugaţi de către domnul Dobre, data trecută. 

  Presupun că trecem direct la aprobarea ordinii de zi. 

  Vreau să menţionez că sunt prezenţi un număr de 32 de consilieri judeţeni. 

  Absentează domnul Necula şi domnul Cornea şi domnul Rareş Enescu şi 

domnul preşedinte Mircea Cosma, bineînţeles, după cum ştiţi situaţia dânsului. 

  Dacă sunt probleme la ordinea de zi? Domnul secretar m-a înştiinţat că 

suntem 32. Imediat avem confirmarea, ca să putem începe. 

  Deci, suntem 32, cum am menţionat mai devreme, da? Bun. 

  Dacă sunt probleme la ordinea de zi, vă rog frumos? 

  Dacă nu, vă supun aprobării ordinea de zi, aşa cum este. 

  Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abţine cineva? Bun. 

Unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi pentru, cu 

următoarea ordine de zi: 

  1. Aprobarea Procesului - Verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean Prahova din data de 28 aprilie 2015. 

  2. Aprobarea Procesului - Verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean Prahova din data de 25 mai 2015. 

  3. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean - 

iniţiat de Comisia de validare. 

  4. Depunerea jurământului de către consilierul judeţean nou validat. 

  5. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierului judeţean nou 

validat în componenţa unei comisii de specialitate a Consiliului judeţean Prahova şi 

în calitate de reprezentant al Consiliului judeţean Prahova în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la o societate comercială - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a 

bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea 

Consiliului judeţean Prahova pe anul 2014 - iniţiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

  7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi 

a bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului judeţean Prahova pe anul 

2015 - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului 

judeţean Prahova. 

  8. Proiect de hotărâre privind revocarea, la cerere, a domnului Ionescu 

Radu Cezar Liviu din componenţa unor comisii de specialitate ale Consiliului 

judeţean Prahova şi din calitatea de reprezentant al Consiliului judeţean Prahova în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la unele societăţi comerciale - iniţiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 
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  9. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier judeţean 

Danielescu Sebastian în componenţa unei comisii de specialitate a Consiliului 

judeţean Prahova şi în calitate de reprezentant al Consiliului judeţean Prahova în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la o societate comercială - iniţiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

  10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi ai 

Consiliului judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la unele societăţi 

comerciale la care acesta are calitatea de acţionar - iniţiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

  11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru 

Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus” - iniţiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamnele 

consilier judeţean Elisabeta Popovici şi Jenica Tabacu şi de domnii consilieri 

judeţeni Gheorghe Donache şi Cătălin Răzvan Niţă. 

  12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru 

Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova - iniţiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier 

judeţean Elisabeta Popovici şi Jenica Tabacu şi de domnii consilieri judeţeni 

Gheorghe Donache şi Cătălin Răzvan Niţă. 

  13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru 

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova - iniţiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamnele 

consilier judeţean Elisabeta Popovici şi Jenica Tabacu şi de domnii consilieri 

judeţeni Gheorghe Donache şi Cătălin Răzvan Niţă. 

  14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru 

Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean 

Simona David şi Elena  Iuliana Dosaru şi de domnii consilieri judeţeni Gheorghe 

Neaga, Florin Auraş Dragomir şi Remus Iustin Nică. 

  15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare şi a 

concesionării, prin licitaţie publică, a serviciilor de administrare a „Centrului de 

afaceri multifuncţional Lumina Verde Ploieşti, Judeţul Prahova” - iniţiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

  16. Proiect de hotărâre privind actualizarea caietului de sarcini al 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate - iniţiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de 

doamnele consilier judeţean Ana Sandu şi Georgiana Diana Niculescu şi de domnii 

consilieri judeţeni Ion Ionică, Romu Moraru, Marius Nicolai, Gheorghe Necula şi 

Ion Marius Fenichiu. 

  17. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale  - iniţiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de 

doamnele consilier judeţean Ana Sandu şi Georgiana Diana Niculescu şi de domnii 

consilieri judeţeni Ion Ionică, Romu Moraru, Marius Nicolai, Gheorghe Necula şi 

Ion Marius Fenichiu. 

  18. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei instituţii de asistenţă 

socială în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
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Prahova  - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului 

judeţean Prahova. 

  19. Proiect de hotărâre privind desemnarea Camerei Agricole Judeţene 

Prahova în vederea emiterii avizului consulttiv pentru eliberarea atestatului de 

producător - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului 

judeţean Prahova. 

  20. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării de către Consiliul 

judeţean Prahova, în anul 2016, a eventualelor lucrări neexecutate până la data de 31 

decembrie 2015, în cadrul contractelor CS2 „Asistenţă Tehnică şi supervizarea 

lucrărilor neeligibile în aglomerarea Sinaia, Judeţul Prahova” şi CL4 „Extindere 

reţea de canalizare şi colector în oraşele Azuga, Buşteni, Sinaia” - iniţiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

  21. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii, cu acordul părţilor, 

începând cu anul 2015, a Contractului de concesiune nr. 17/30.06.2003 încheiat între 

Fundaţia „Constantin Stere” şi Consiliul judeţean Prahova - iniţiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

  22. Proiect de hotărâre privind completarea prevederilor Hotărârii nr. 

208/24.11.2010 a Consiliului judeţean Prahova referitoare la aprobarea studiului de 

fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici, precum şi a cofinanţării Consiliului 

judeţean Prahova pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi 

canalizare în judeţul Prahova” - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

  23. Proiect de hotărâre privind exercitarea votului în adunarea generală a 

acţionarilor la societăţile comerciale la care Consiliul judeţean Prahova este acţionar 

- iniţiat de domnul Radu Cezar Liviu Ionescu, vicepreşedinte al Consiliului judeţean 

Prahova. 

  24. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de 

funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Pază Prahova - iniţiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier 

judeţean Ludmila Sfîrloagă şi de domnii consilieri judeţeni Adrian Manta, 

Constantin Negoi şi Dănuţ Marcel Cornea. 

  25. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico – 

militare a judeţului Prahova - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

  26. Diverse. 

 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Atunci, punctul 1 de pe ordinea de zi este aprobarea procesului - verbal al 

şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din data de 28 aprilie 2015. 

  Aţi avut la mape, la Comisii, materialul. 

  Dacă nu sunt probleme, aş trece la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se 

abţine cineva? Unanimitate. 

 
  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi pentru. 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  La 2 este aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare din 25 mai, în 

care ştiţi ce s-a întâmplat, nu mai trebuie să vă mai reamintesc. 

  Deci, vă rog, trecem direct la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine 

cineva? Unanimitate. 
 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi pentru. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Proiectul nr. 3 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind validarea 

unui mandat de consilier judeţean. 

  După cum ştiţi, domnul Laurenţiu Mitrea şi-a dat demisia, iar în locul 

dânsului va intra domnul Petrescu, pe care îl cunoaşteţi foarte bine. 

  Dacă este... mi se pare că avem hotărârea Comisiei de validare. 

  A fost validat domnul Petrescu. Dacă nu, să supunem la vot. 
 

  Dl. Mihail Pavel 

  Să citească Raportul, doamna preşedinte! 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  A, doamna preşedinte, vă rog, Raportul! 
 

  Dl. Mihail Pavel 

  Îndeplineşte atribuţiile preşedintelui, conform hotărârii Comisiei. 
 

  Dna Viorica Vasile 

  Ne-am întâlnit, Comisia de validare şi vă dau citire Raportului privind 

validarea unui mandat de consilier judeţean, respectiv domnul Petrescu. 

  Comisia de validare aleasă, conform Hotărârii nr. 89 din 30 iunie 2012, a 

Consiliului judeţean Prahova, modificată prin Hotărârea nr. 3 din 2013, întrunită în 

şedinţă, a constatat următoarele: 

  Prin hotărârea Consiliului judeţean nr. 1 din 2015 s-a luat act de încetarea 

de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Mitrea 

Laurenţiu Daniel şi a fost declarat vacant locul de consilier judeţean respectiv. 

  Domnul Petrescu Victor, este primul supleant pe lista de candidaţi a 

Alianţei politice Uniunea Social Liberală, la alegerile locale pentru Consiliul 

judeţean Prahova, din 10 iunie 2012, apartenenţa politică a acestuia, la momentul 

depunerii listei de candidatură, fiind Partidul Social Democrat.  

  Potrivit prevederilor art. 100, alineatul 33, din Legea nr. 115/2015, pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, „Candidaţii înscrişi 

în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele respective. În caz 

de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa 

locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste, dacă, până la data 

validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau 

organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea cărora au 

candidat supleanţii confirmă, în scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale 

partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
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naţionale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv, sau din organizaţia 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale”.  

  Cu adresa nr. 36 din 02.06.2015, înregistrată la Consiliul judeţean Prahova 

la nr. 9779 din 03.06.2015, Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană 

Prahova, confirmă apartenenţa primului supleant, domnul Petrescu Victor, la 

partidul din partea căruia a candidat, fiind îndeplinită, astfel, cerinţa expres 

prevăzută de lege, în acest sens. 

  Din analiza efectuată, rezultă că domnul Petrescu Victor îndeplineşte şi 

celelalte condiţii de eligibilitate prevăzute de lege. 

  În aceste condiţii, Comisia propune validarea mandatului de consilier 

judeţean al domnului Petrescu Victor. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulţumesc frumos, doamna Viorica, pentru efortul depus, vorba 

domnului Radu Ionescu. 

  Haideţi, vă rugăm, să trecem la vot! 

  Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Unanimitate. 
  

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi pentru. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Felicitări, domnul Petrescu! 

  Acum, vă rog frumos, să citiţi jurământul! 
 

  Dl. Victor Petrescu 

  „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună - credinţă, tot 

ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Prahova. 

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Felicitări, domnul Petrescu! 

  Trecem la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi. 

  Haideţi, vă rog frumos, să fim un pic atenţi! 

  Punctul nr. 5 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind 

desemnarea domnului consilier judeţean Petrescu Victor în componenţa Comisiei 

pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi culte. 

  De asemenea, desemnarea dânsului în calitate de reprezentant al 

Consiliului judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Ploieşti 

Industrial Parc”... Scrie „Ploieşti Industrial Parc”. Cred că de aici a făcut parte 

domnul Mitrea şi este normal ca dânsul să fie... Am citit corect. Bun. 

  Să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

Unanimitate. 
 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi pentru. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Proiectul nr. 6 de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind 

aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor 

instituţiilor din subordinea şi de sub autoritatea Consiliului judeţean Prahova. 
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  Este contul de execuţie, se aprobă în fiecare an. 

  Domnul Dobre, înţeleg că aici aveţi ceva probleme. Vă rog! 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Tot aţi afirmat la început că am venit eu cu tot felul de propuneri şi 

modificări... 

  M-am uitat şi eu, cu atenţie, pe acest cont de execuţie pentru anul 2014 şi 

am observat că, în zona fondurilor alocate pentru dezvoltare, în general, procentele 

de realizare a obiectivelor respective nu sunt cele care ar trebui să fie şi aş da câteva 

exemple: 

                La Capitolul Învăţământ - 21%, deci, din suma propusă în buget, da, nu s-

au cheltuit decât 21%.  

  La Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - 46%. 

  Servicii şi Dezvoltare Publică - 38%. 

  Lucrări de investiţii - 23%. 

  Nu ştiu, pe undeva, am mai citit şi, legat de reparaţii drumuri, tot aşa, în 

jur de 20 - 30%. 

  Nu cred că trebuie să fac acum şi să dezbatem problema situaţiei 

economice, în general, dar consider că sumele pe care autorităţile publice locale le 

alocă pe Capitolul de Investiţii sunt foarte importante, atât pentru ceea ce înseamnă 

zona publică, cât şi pentru ceea ce înseamnă firmele private, pentru că, pentru ele, 

pot reprezenta o gură de oxigen, o bulă de oxigen pe care o au ca să poată susţine 

activitatea economică. 

  În condiţiile în care, la sumele propuse, noi ne învârtim şi, încă o dată 

subliniez, vorbesc de investiţii, noi vorbim de realizări, de 20%, de 40%, eu cred că, 

în cadrul executivului Consiliului judeţean, avem o problemă, pe care trebuie să o 

identificăm, sau nişte probleme pe care trebuie să le identificăm şi să vedem ce 

măsuri luăm, astfel încât, când vorbim despre execuţia bugetară a anului 2015, să nu 

mai avem astfel de niveluri de cheltuială. Nici 50% din sumele pe care noi ni le-am 

propus în anul 2014, nu au fost cheltuite. 

  Iar, pe de altă parte, sunt foarte multe societăţi care se plâng că nu au 

contracte, că nu îşi încasează banii, etc. etc. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu de la Consiliul judeţean. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Nu, eu vorbesc, în general. 

  Atât timp cât, în Consiliul judeţean există bugetaţi nişte bani, care, din 

diverse motive, proceduri, birocraţie ş.a.m.d., nu se cheltuie, da, firmele nu au 

posibilitatea să îşi dezvolte activitatea, pentru că sunt firme care vin şi licitează şi 

câştigă, pe de o parte şi, pe de altă parte, o serie, o parte din banii respectivi se întorc 

către bugetul naţional şi apoi, bineînţeles, către bugetul Consiliului judeţean, prin 

taxe, impozite ş.a.m.d., da? 

  Deci, de fapt şi de drept, noi nu facem circuitul banilor, noi blocăm banii 

în economie. 
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  Acesta este lucrul pe care, în urma acestei scurte analize, eu l-am observat, 

cu privire la execuţia bugetară pe 2014 a bugetului Consiliului judeţean, iar lucrul 

acesta îl regăsim şi la nivelul bugetului naţional, dar, mă rog, nu face obiectul 

discuţiei de astăzi, pentru că şi acolo se întâmplă, fix, acelaşi lucru. 

  Deci, rugămintea mea este umătoarea: 

  Unu. Să se identifice motivele pentru care execuţia bugetară este sub 50%, 

pe Investiţii şi, doi, să găsim soluţii, astfel încât execuţia bugetară pe 2015 să stea în 

alte cifre. Mulţumesc. 

 

  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

  Da. Observaţia domnului Adrian Dobre este corectă, în principiu. 

  Din păcate, situaţia este generală, aşa cum spunea şi dânsul, la nivel 

naţional şi la nivelul administraţiilor publice locale. 

  Ceea ce s-a întâmplat anul trecut nu este neapărat, sau, cum să spun, 

printr-o coincidenţă, nu este un lucru foarte grav, dar el ar fi grav dacă s-ar repeta, în 

continuare. 

  De ce nu spun că nu este foarte grav? Pentru că, prin acele nerealizări la 

Capitolul buget de dezvoltare, vrând sau mai mult nevrând, s-au făcut nişte 

economii, fondul de rezvervă a crescut foarte mult şi acesta ne-a fost de mare folos 

când am făcut bugetul pe 2015, pentru că, dacă vă amintiţi, acolo avem peste o sută 

de milioane de lei, cofinanţări, cheltuieli neeligibile ş.a.m.d., pentru lucrările pe 

fonduri europene. 

  Deci, dacă nu aveam acel fond de rezervă foarte mare, care s-a adunat în 

ultimii ani şi care s-a completat, practic, în anul 2014, eram într-o situaţie delicată, 

în ceea ce priveşte confinanţarea şi cheltuielile neeligibile şi celelalte fonduri pe care 

Consiliul judeţean a trebuit să le pună în buget pentru finalizarea proiectelor pe 

fonduri europene. 

  După cum vă spuneam, însă, lucrul acesta ar fi grav dacă s-ar repeta, 

pentru că, deja, în anul viitor, nu o să mai avem această problemă, deci, chiar ar 

însemna că facem o economie fără rost. 

  Cauzele sunt multiple pentru care nu reuşim să cheltuim aceşti bani.  

  Una dintre ele, cred că nu mai este nevoie să v-o amintesc, o ştim cu toţii 

care este, este legată de o anumită stare de, nu aş spune de teamă, dar, de reţinere, o 

anumită stare de spirit care s-a creat în administraţia publică locală. 

  După cum v-am spus şi mai devreme, într-o discuţie avută, v-aş invita 

într-o zi, când aveţi timp, să o petreceţi alături de noi, să avem nişte discuţii cu 

diversele direcţii din cadrul Consiliului judeţean, să vedeţi unde se împiedică 

lucrurile, în mod concret şi poate găsim împreună o soluţie, pentru a grăbi aceste 

lucruri. 

  Personal, m-am implicat în grăbirea unor proceduri, probabil că, nu ştiu 

dacă aţi văzut, că a apărut deja pe SEAP licitaţia pentru asfaltare, pentru covoare 

asfaltice, mă rog, ea a fost respinsă un pic de ANRMAP şi va fi repusă pe SEAP. 

  Am reuşit să scoatem la licitaţie sensul giratoriu de la DJ 236 cu DN1B. 

  Suntem în fază avansată pentru a scoate şi licitaţia pentru deszăpezire, ca 

să nu mai ajungem în situaţia de anul trecut, să vină zăpada şi noi să nu avem 

contracte încheiate, mă rog, încercăm să grăbim toate procedurile şi, mai ales cele 

unde avem alocaţi... unde avem alocate fonduri importante.  
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  Sunt multe lucrări unde avem alocaţi bani puţini, da, cel puţin la acelea 

unde avem fonduri mai multe, încercăm să găsim soluţii, să grăbim procedurile. 

Mulţumesc. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Şi aş vrea să comentez şi eu un pic. Dumneavoastră aţi vorbit, în general. 

  În general, în perioada 2005 – 2012, din câte ştiu, au fost foarte multe 

investiţii şi economia mergea prost. 

  Acum sunt mai puţine investiţii şi economia merge bine, dacă ne uităm pe 

cifre, deci, acum... O să...  

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Dacă... 

  

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ... sincer... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  O să fiu extrem de scurt. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu aş vrea să facem un „debate” pe această temă... 
 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Nu vreau să fac un „debate” pe ceea ce înseamnă economie naţională, dar 

eu pot să pun un singur lucru: stau de vorbă cu foarte mulţi oameni de afaceri şi, 

dacă, nu ştiu, am zis, poate am eu o problemă şi nu mă pricep, dar, cu toată lumea cu 

care am discutat, problema afacerii proprii este majoră. 

  Nimeni nu funcţionează la parametrii de acum doi ani, trei ani, cinci ani 

ş.a.m.d. Sunt blocaje în economie, nu sunt bani, nu există cash – flow, nu există 

nimic. 

  Deci, povestea aceasta cu cifrele pe care le vedem în statistică şi că duduie 

economia, nu ştiu că acolo, la bază, unde... 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă răspund eu. Colectarea este mai bună acolo.  

  Îşi plătesc oamenii taxele la timp şi firme şi persoane fizice. 
 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Da, dar aceasta nu înseamnă că economia funcţionează mult mai bine. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Dacă se adună mai mulţi bani la bugetul statului, înseamnă că 

funcţionează destul de bine. 

  Să continuăm. Aş vrea să supun la vot punctul nr. 7 de pe ordinea de zi. 

Punctul nr. 6. Îmi cer scuze! Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 

  Dl. Mihail Pavel 

  19 pentru... 17 cu 2, 19. Este cineva care nu a ridicat, acolo? 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vreţi să reluăm? 

 

  Dl. Mihail Pavel 

  20 pentru. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

               Bun. Vă mulţumesc. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 20 voturi pentru 

(Bogdan Andrei Toader, Radu Cezar Liviu Ionescu, Victor Petrescu, Ludmila 

Sfîrloagă, David Andrei Viter, Ion Ionică, Darius Dumitru Meşca, Adrian Manta, 

Gheorghe Neaga, Ana Sandu, Daniel Şepşi, Zaharia Costin, Georgiana Diana 

Niculescu, Cătălin Răzvan Niţă, Simona David, Elena-Iuliana Dosaru, Vasile 

Pătraşcu, Toma Pinţoiu, Florin Auraş Dragomir şi Jenica Tabacu) şi 13 abţineri 

(Adrian Florin Dobre, Sebastian Danielescu, Viorica Vasile, Dan Ciolac, Gheorghe 

Donache, Ion Marius Fenichiu, Dumitru Daniel Neagoe, Remus Iustin Nică, 

Constantin Negoi, Marius Nicolai, Romu Moraru, Dorin Tudora şi Elisabeta 

Popovici). 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Punctul nr. 7 este hotărârea privind rectificarea bugetului propriu al 

judeţului şi a bugetelor unor instituţii din subordinea Consiliului judeţean Prahova. 

  Aici aş vrea să fac câteva precizări, dacă mai sunt necesare. 

  După cum bine ştiţi, am primit de la Ministerul Sănătăţii, pentru cele două 

spitale, Spitalul Judeţean şi Spitalul de Obstetrică – Ginecologie, nişte sume pentru 

care trebuie să acordăm cofinanţarea de 10%, cele 7 miliarde lei vechi care sunt aici, 

propuse pentru a rectifica bugetul şi, în urma adreselor de la Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, am primit, pe Ordonanţa nr. 28, nişte sume pe 

care le-aţi văzut, presupun, în mapele care v-au fost puse la dispoziţie şi cred că nu 

mai sunt necesare alte comentarii. 

  Bun. Dacă sunteţi de acord să... dacă nu aveţi alte comentarii, să trecem la 

vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi pentru. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Proiectul de hotărâre nr. 8 este proiect privind revocarea, la cerere, a 

domnului Ionescu Radu Cezar Liviu, din componenţa unor comisii de specialitate şi 

din calitatea de reprezentant al Consiliului judeţean în Adunarea Generală la 

Bărcăneşti Parc şi la S.C. „Hidro Prahova”. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Îl rog pe domnul Ionescu să îşi motiveze acest demers, pentru că am văzut 

că în presă era un „debate”. 

 



 11 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu cred că mai este nevoie. Automat, când a fost votat ca vicepreşedinte, 

şi-a dat demisia din funcţiile deţinute în AGA la diverse societăţi. 

  Bun. Cine este pentru? Dacă se abţine cineva? Dacă este cineva 

împotrivă? Unanimitate. 

 
  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi pentru. 

 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Proiectul de hotărâre nr. 9 este proiect de hotărâre privind desemnarea 

domnului consilier Sebastian Danielescu în componenţa unei comisii de specialitate, 

dacă nu mă înşel eu, la Comisia de Urbanism sunteţi şi în Adunarea Generală la 

„Plopeni Industrial Parc”, unde am fost eu. Cred că este corect. Unde am lăsat eu 

locul vacant. 

  Bun. Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? Cine este 

pentru? Mai simplu. Unanimitate. 

 
  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi pentru. 

 

  (La punctul 9, domnul consilier judeţean Danielescu Sebastian nu a 

participat la vot). 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Proiectul de hotărâre nr. 10 este proiect de hotărâre privind desemnarea 

unor reprezentanţi ai Consiliului judeţean... 

  Dacă aţi citit Expunerea de motive, aţi văzut că domnul Adrian Dobre şi 

domnul David Viter au făcut parte din AGA la S.C. „Hidro Prahova” şi dânşii au 

rămas fără nicio societate din care să facă parte şi, după cum ştiţi, legea spune că 

trebuie să existe, pentru fiecare consilier... 

  Astfel, domnul Dobre este nominalizat pentru „Parc Industrial Bărcăneşti” 

şi domnul David Viter, la fel. 

  Şi aici aş mai face eu un amendament: ca domnul Neaga să fie... 

 

  Dna. Ludmila Sfîrloagă 

  Este trecut în hotărâre. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  A, este trecut în hotărâre, iar domnul Neaga Gheorghe să fie 

reprezentantul nostru la Societatea Comercială „Hidro Prahova”, pe locul rămas 

vacant după plecarea domnului Radu Ionescu. 

  Bun. Atunci, dacă nu aveţi comentarii, supun la vot. Cine este pentru? 

Dacă se abţine cineva? Dacă este cineva împotrivă? Unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi pentru. 
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  (La punctul 10, domnul consilier judeţean Dobre Adrian Florin nu a 

participat la vot). 

 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Proiectul de hotărâre nr. 11 este proiect de hotărâre privind modificarea 

statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean de Artă Prahova. 

  Domnul director este aici. Dacă aveţi întrebări pentru dânsul, vă rog să le 

adresaţi, dacă nu, să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

Unanimitate.    

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi pentru. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Numărul 12 este proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii 

pentru Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii. 

  În aceeaşi măsură, vă pot spune că doamna directoare este aici. 

  Dacă aveţi întrebări pentru dânsa? Dacă nu...  

  Menţionez că domnul Petrescu se va abţine de la vot la această... Nu 

participă la vot, la acest punct de pe ordinea de zi. 

  Bun. Cu acest amendament... Cine este pentru? Dacă se abţine cineva? 

Este cineva împotrivă? Unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi pentru. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Numărul 13, proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii 

pentru Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova. 

  Doamna Peneş este aici. Dacă aveţi, pentru dânsa, întrebări? Vă spun că a 

studiat materialele. Cine este pentru? Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? 

Unanimitate. 

 
  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi pentru. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Proiectul de hotărâre nr. 14 este proiect privind modificarea statului de 

funcţii pentru Spitalul de Obstetrică – Ginecologie. Domnul director era în sală, dacă 

nu mă înşel eu. Este domnul Dinu. Dacă aveţi întrebări? 

 
  Dl. Mihai Belaşcu 

  Ce modificări sunt? 

 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 

               Îmi cer scuze, nu vă aud şi...la Diverse dacă vreți. 

  Domnii consilieri au studiat materialele... de la Colegiul Medicilor... 

  Dacă vreţi, adresaţi întrebarea la Diverse. 

  O să supunem la vot, dacă vi se dă dreptul la cuvânt. 



 13 

 

  (Domnul consilier judeţean Nicolai Marius a ieşit din sala de şedinţă). 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Aşa că, vă rog frumos, domnilor consilieri, să supunem la vot. Cine este 

pentru? Dacă se abţine cineva? Dacă este cineva împotrivă? Unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi pentru. 

 

  (Domnul consilier judeţean Şepşi Daniel a ieşit din sala de şedinţă). 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Numărul 15 este proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fundamentare şi a concesionării, prin licitaţie publică, a serviciilor de administrare a 

„Centrului de afaceri multifuncţional Lumina Verde Ploieşti”. 

  Cred că am explicat acest punct de vreo patru ori, aşa că nu cred că este 

nevoie să reiau acele explicaţii. 

  Vă rog, domnul Dobre...  

                 O să vă rog ceva. Atunci când luaţi cuvântul, presupun că este părerea 

tuturor consilierilor şi vorbiţi în numele grupului... Păi, atunci o să stabilim...  

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Cronometrăm trei minute. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

               Cronometrăm cele trei minute. Vă rog, domnul Dobre, în acest caz. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Mulţumesc. Vreau să vă atrag atenţia – m-am uitat în Studiul de 

fundamentare -, că sunt câteva inadvertenţe. 

  La un moment dat, se vorbeşte de faptul că societatea respectivă va fi 

plătită de către Consiliul judeţean – cea care va câştiga licitaţia de concesionare -. 

  Va fi plătită de către Consiliul judeţean pentru Serviciul de administrare 

respectiv şi Consiliul judeţean este beneficiarul chiriilor şi veniturilor care... 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Este beneficiarul chiriilor, aşa este. 
 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

                ...aşa este, iar, în altă parte, spune că, cel care va câştiga licitaţia, deci, cel 

care va fi administrator, va plăti o redevenţă Consiliului judeţean, după ce îşi 

acoperă cheltuielile... 

  Deci, care din cele două variante este varianta...? 

  Ce este această inadvertenţă, în cadrul fundamentării făcute de către...? 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Domnul Nicolae, vă rog frumos, întrucât dumneavoastră aţi realizat 

această fundamentare. Unde... că nu ştim, unde se află?  
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  Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

  La pagina 12, jos, Consiliul judeţean... contravaloarea Serviciului 

administrativ prestat de firma respectivă, va fi achitată de Consiliul judeţean. 

 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Cred că este „către”. 

 

  Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

  Pagina 12, antepenultima frază. 

 
  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Și la „Mecanisme de plată”, la pagina 19 - „Mecanisme de plată” -, 

concesionarul va vira o redevenţă minimă. 

 
  Dl. Marius Constantin Nicolae 

  Da, aici – „va fi achitată de către” -. Da, este o scăpare. 

 

  Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

  Deci, domnul Dobre ştie ce vorbeşte, până la urmă. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  De cele mai multe ori! Să adăugăm şi această frază, vă rog! 

 

  Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

  Deci, eu propun să se amâne, până se fac corecturile necesare, până 

înţelegem mai bine proiectul acesta. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Bun. Trebuie să vă atrag atenţia că, dacă nu se votează acest proiect, vom 

ajunge, la sfârşitul anului, cu această clădire terminată şi administrarea ei va fi 

ulterioară. 

                În acea perioadă, până când vom avea administrare, iar noi vom avea 

clădirea, cine va suporta cheltuielile de întreţinere, de pază? Consiliul judeţean, nu? 

  Eu v-am spus că vă atrag atenţia că împiedicaţi derularea unui fond 

european, aşa cum v-am atras atenţia şi v-am explicat în ce constă acest proiect. 

  Dacă vă asumaţi această răspundere, nu este nicio problemă. 

  Atunci, să supunem la vot! 

 

  Dl. Mihail Pavel 

  Cu amendamentul că se modifică ce s-a discutat. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Cu amendamentul că se va modifica. Acolo, v-am spus, a fost o scăpare. 

  Bun. Puteţi să afirmaţi ceea ce este corect. 
 

  Dl. Marius Constantin Nicolae 

  Urmare cererii dumneavoastră, s-a făcut un studiu comparativ, împreună 

cu Camera de Comerţ şi Industrie, pentru a nu avea nelămuriri, este drept, ex-post, 
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dacă, într-adevăr, acele sume erau exagerate sau nu, dacă erau în ton cu realitatea 

zilelor nostre şi am constatat, cu plăcută surpriză, că toate consumurile sunt mai mici 

decât ce se practică, inclusiv la nivel de chirii la Consiliul judeţean. 

 

  Dna Viorica Vasile 

  De ce nu sunt la mapă? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Sunt la mapă. Haideţi, vă rog frumos! 

 

  Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

  O scurtă întrebare: este de două treimi sau nu, proiectul acesta de 

hotărâre? 

 

  Dl. Mihail Pavel 

  De două treimi. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  De două treimi, domnul Neagoe! Este foarte corect. 

 

  Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

  De ce? Că nu înstrăinăm patrimoniul,  sau... decât un Serviciu de 

administrare. 

  Voiam să îmi explice domnul Pavel, de ce sunt două treimi, dacă noi nu 

închiriem, nu dăm patrimoniul nimănui, nu luăm nimic din patrimoniu. Este un 

Serviciu de administrare al clădirii. Şi de aceea voiam o... sau... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă rog, domnul Pavel, răspundeţi-i! 

 

  Dl. Mihail Pavel 

  Concesionarea serviciului presupune şi concesionarea clădirii. 

 

  Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

  Nu cred. De ce nu apare, clar, stipulat că este şi concesionarea clădirii, că 

nu apare lucrul acesta? Adică, eu cred că trebuia scris în caietul de sarcini, că se 

concesionează clădirea, ca atare, adică mi se pare că ne cam învârtim aşa, după brad. 

  Deci, concesionăm clădirea sau serviciul? Că sunt două lucruri total 

diferite. 

 

  Dl. Mihail Pavel  

  Serviciul de administrare presupune să ai un drept asupra clădirii, că altfel 

nu poate să se exercite administrarea. Fie că îi spui concesiune, fie că îi spui 

administrare, dar, în calcul intră şi clădirea. Nu poţi să îi dai numai serviciul, pe 

care, unde îl exercită? 

  Clădirea o administrează cel care concesionează serviciul, deci, este de 

patrimoniu, hotărârea. 
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  Dl. Adrian Florin Dobre  

  Aş vrea şi eu să îi dau un răspuns. Într-adevăr şi mulţumesc mult pentru că 

la finalul materialului aţi pus acea listă de preţuri, dar sunt două subiecte total 

diferite. 

  Era un punct de vedere vis-a-vis de sumele care au fost estimate atunci 

când s-a elaborat această Notă de fundamentare. 

  Mie, personal şi câtorva colegi ai mei, ni s-au părut sumele foarte mari, 

dar, prin comparaţie cu ceea ce aţi expus dumneavoastră, în spate, acolo, sunt, într-

adevăr..., se pare că este... nu sunt sumele chiar atât de mari cum am spus, iniţial, dar 

inadvertenţele care sunt în acea Notă de fundamentare sunt cu totul şi cu totul, sau în 

acel Studiu, de fapt, sunt cu totul şi cu totul alte lucruri.    
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader   

  Bun. O să vă rog să supunem la vot, chiar dacă, puteaţi mai simplu să 

formulaţi: că este o decizie politică şi că nu vreţi să votaţi. 

  Data trecută aţi avut problema că sumele sunt foarte mari. 

  Acum, când vi s-au adus argumente că nu sunt atât de mari sumele, văd că 

aţi găsit inadvertenţe în... 

  Bun. Sunt la „No comment!” Haideţi, vă rog frumos, să supunem la vot! 

  Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abţine cineva? 
 

  Dl. Mihail Pavel 

  12 abţineri, deci, au fost 19 pentru. 
 

  Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat: 19 voturi pentru (Bogdan Andrei 

Toader, Radu Cezar Liviu Ionescu, Victor Petrescu, Ludmila Sfîrloagă, David 

Andrei Viter, Ion Ionică, Darius Dumitru Meşca, Adrian Manta, Gheorghe Neaga, 

Ana Sandu, Zaharia Costin, Georgiana Diana Niculescu, Cătălin Răzvan Niţă, 

Simona David, Elena-Iuliana Dosaru, Vasile Pătraşcu, Toma Pinţoiu, Florin Auraş 

Dragomir şi Jenica Tabacu) şi 12 abţineri (Adrian Florin Dobre, Sebastian 

Danielescu, Viorica Vasile, Dan Ciolac, Gheorghe Donache, Ion Marius Fenichiu, 

Dumitru Daniel Neagoe, Remus Iustin Nică, Constantin Negoi, Romu Moraru, 

Dorin Tudora şi Elisabeta Popovici). 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader      

  Având în vedere că este un proiect cu două treimi, proiectul nu a trecut. 

  Să trecem la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind 

actualizarea Caietului de sarcini al Serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate. 

  Aţi studiat materialul depus la mapă. 

                Comisia de transport, am înţeles că şi-a dat avizul. Cine este pentru? Vă 

rog să număraţi. Cine este împotrivă? Se abţine cineva? Bun. Unanimitate. 
 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader      

  Să trecem la punctul nr. 17 pe ordinea de zi. Este proiect de hotărâre 

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de 

persoane, prin curse regulate speciale. 
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  Aţi văzut la mapă, mai multe firme au contract de prestări servicii cu alte 

societăţi comerciale. 

  Menţionez că domnul Dan Şepşi nu este în sală. Automat, nu participă nici 

la acest vot, aşa că, vă rog frumos... Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine 

cineva? Unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru. 

 

  (Domnul consilier judeţean Şepşi Daniel a revenit în sala de şedinţă). 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader      

  Proiect de hotărâre nr. 18 privind înfiinţarea unei instituţii de asistenţă 

socială în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Prahova. 

  Este vorba de Centrul de la Fîntînele. 

  Domnul Pavel, aici nu ştiu sigur, este un proiect de două treimi, ca să...? 

 

  Dl. Mihail Pavel 

  Majoritate prezenţi. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Este vorba de înfiinţarea unui Centru de persoane de asistenţă socială, care 

va fi transformat pe urmă şi va rămâne Centru de bătrâni, ca să îl lămuresc pe 

domnul Dobre. 

  Dacă aveţi probleme cu acest punct, pe ordinea de zi? Domnul Dobre, vă 

rog. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre   

  Vă mulţumesc, domnul vicepreşedinte pentru grija pe care mi-o purtaţi. 

  Voiam să... Nu, am fost foarte... Pentru mine a fost foarte clar proiectul 

respectiv, decât atrăsesem atenţia că, între titlul proiectului şi ceea ce scrie la art. 1, 

sunt mici neconcordanţe, pentru că, în titlul proiectului se vorbeşte de asistenţă 

socială, la modul general, în art. 1 se vorbeşte de Centrul de bătrâni. 

  Ce voiam să atrag atenţia este faptul că finanţarea acestui Centru se va 

realiza, pe de o parte, cu bani care vin de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, 

pentru că este Centru de bătrâni, pe de altă parte, cu sume de bani pe care trebuie să 

le aloce Consiliul judeţean, prin subvenţiile pe care le primeşte pentru partea de 

protecţie socială. 

  Cel puţin aşa era legea, în momentul în care s-au înfiinţat aceste Centre de 

bătrâni. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Da, este corect. 
 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Dar, pe de altă parte, mai ştiu faptul că sumele respective care sunt 

acordate de către Ministerul Muncii, ele au termen – limită, dacă nu mă înşel, până, 

undeva, la sfârşitul acestui an. 
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  Ce se va întâmpla după ce perioada respectivă nu va mai..., după perioada 

respectivă, când nu vor mai veni acei bani de la Ministerul Muncii? 

  Cine va suporta diferenţa de bani? Ce se întâmplă acolo? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Domnul secretar o să vă răspundă la această întrebare. 

 

  Dl. Mihail Pavel 

  Nu ştiu dacă am înţeles bine care este neconcordanţa dintre titlul şi 

dispozitivul hotărârii, deci, Căminul de bătrâni intră în categoria unităţilor de 

asistenţă socială. 

  În ceea ce priveşte finanţarea, ne aşteptăm şi cred că aşa se va întâmpla, la 

un regim similar cu unităţile pe care le avem în structura Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială, privind protecţia persoanelor cu handicap... 

 

  Dl. Florin Auraş Dragomir 

  Un pic mai tare! 

 

  Dl. Mihail Pavel 

  ... ca, în cadrul bugetului de stat, să ni se repartizeze o sumă şi pentru 

această activitate, care este nouă în cadrul Direcţiei Generale. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Deci, este cu „ne aşteptăm”. 

 

  Dl. Mihail Pavel 

  Nu pot să fiu sigur că în Legea bugetului se va cuprinde. 

  În mod normal, aşa va trebui să se întâmple. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vreau să vă spun că şi la Vâlcea este un caz similar, la fel, a fost construit, 

în cadrul unei primării, acest Centru şi l-au predat către Direcţia de Asistenţă Socială 

de acolo.  

  Modelul există. La fel şi dânşii au solicitat bani, cum solicităm de la 

bugetul de stat şi pentru celelalte Centre pe care le avem în subordine. 

  Deci, procedura este similară. Nu mergem pe varianta cu Ministerul 

Muncii să suporte, iar cei care vor intra în Centru să dea, mi se pare că două treimi 

din pensie. Nu. 

  Cerem, cum cerem şi pentru celelalte Centre. 

  Obligaţia lor oricum rămâne, dar vreau să vă spun că vom solicita. 

  Momentan, noi înfiinţăm acest Centru, unde, presupun că actele necesare 

vor dura, undeva, până la sfârşitul anului. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Este corect, numai că acesta este un Centru rezidenţial pentru persoane 

vârstnice. 
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  Ceea ce am avut noi, până acum, la Direcţia de Asistenţă şi Protecţia 

Copilului, sunt legate de persoane care trebuie asistate. Două lucruri total diferite. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Corect. 

 

  Dl. Florin Auraş Dragomir 

  Domnul preşedinte, rugămintea noastră este să se vorbească la microfon, 

să putem să ascultăm. Mulţumesc. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Am reţinut. 

 

  Dl. Florin Auraş Dragomir 

  Dacă tot vorbiţi în şoaptă acolo, vorbiţi la telefon! 

 

  Dl. Mihail Pavel 

  Este o zonă unde s-au deteriorat microfoanele, începând cu al meu. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Bun. Dacă mai sunt alte comentarii asupra acestui punct de pe ordinea de 

zi? Dacă nu sunt, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva?  

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Încă o dată vă mulţumesc pentru grija pe care mi-o purtaţi. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Bun. 

 

  Dl. Mihail Pavel 

  20 pentru. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  20 pentru şi 12 abţineri. Proiectul de hotărâre a trecut. 
 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 20 voturi pentru 

(Bogdan Andrei Toader, Radu Cezar Liviu Ionescu, Victor Petrescu, Ludmila 

Sfîrloagă, David Andrei Viter, Ion Ionică, Darius Dumitru Meşca, Adrian Manta, 

Gheorghe Neaga, Ana Sandu, Daniel Şepşi, Zaharia Costin, Georgiana Diana 

Niculescu, Cătălin Răzvan Niţă, Simona David, Elena-Iuliana Dosaru, Vasile 

Pătraşcu, Toma Pinţoiu, Florin Auraş Dragomir şi Jenica Tabacu) şi 12 abţineri 

(Adrian Florin Dobre, Sebastian Danielescu, Viorica Vasile, Dan Ciolac, Gheorghe 

Donache, Ion Marius Fenichiu, Dumitru Daniel Neagoe, Remus Iustin Nică, 

Constantin Negoi, Romu Moraru, Dorin Tudora şi Elisabeta Popovici). 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Punctul nr. 20 pe ordinea de zi este proiect privind... 

  19. Îmi cer mii de scuze! 
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  Proiect de hotărâre privind desemnarea Camerei Agricole Judeţene 

Prahova, în vederea emiterii avizului consultativ pentru eliberarea atestatului de 

producător. 

  Doamna Enache cred că este aici. I-am solicitat mai multe explicaţii şi la 

discuţiile preliminare. Dacă aveţi alte întrebări pentru dânsa? Cum se emite acest 

aviz şi în ce constă? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se 

abţine cineva? Unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi pentru. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Ajungem la un nou proiect cu două treimi pe ordinea de zi. 

  Este proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii, cu acordul părţilor, 

începând cu anul 2015... Scuzaţi! Iarăşi am luat-o înainte... 

  Punctul 20 este proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării, de către 

Consiliul judeţean Prahova, în anul 2016, a eventualelor lucrări neexecutate până la 

31 decembrie 2015, în cadrul contractelor CS2 şi CL4. 

  După cum bine ştiţi, noi, anul acesta, avem prevăzută în buget o sumă de 

aproximativ 68  milioane de lei noi, din care finanţăm aceste lucrări şi suma pe care 

noi dorim să o trecem din costuri neeligibile, în eligibile. 

  Acest proiect de hotărâre este un pas necesar cerut de Ministerul 

Fondurilor Europene. 

  Am explicat acest lucru în mai multe rânduri şi, am menţionat, de 

asemenea, că firma constructoare şi-a dat garanţie către S.C. ”Hidro Prahova” şi şi-a 

luat angajamentul că va termina până la 31 decembrie 2015. 

  La fel şi S.C. „Hidro Prahova”, dacă nu mă înşel, şi-a dat acest acord, că 

lucrările vor fi terminate, şi-a luat acest angajament şi noi trebuie, la rândul nostru, 

să ne luăm angajamentul că, dacă nu vor reuşi să finalizeze toate lucrările, în bugetul 

pe 2016 al Consiliului judeţean, trebuie să avem prevăzuţi banii, ca să reuşim să le 

finalizăm. 

  V-am făcut acest scurt periplu, cu ce s-a întâmplat. 

  Uitaţi, este şi domnul Semcu acolo, dacă aveţi să îi adresaţi întrebări... 

  Aş vrea să menţionez că, în această hotărâre, la punctul 20, nu, la 

punctul... la art. 2, prezenta hotărâre nu produce efecte asupra... da... 

 

  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

  Clauzelor contractuale. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

               ... clauzelor contractuale. 

 

  Dl. Mihail Pavel 

  ... în sensul că ar fi exonerat de întârzieri, de penalităţi... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Şi, de asemenea, am prevăzut că Serviciul de gestiune şi managementul 

calităţii va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
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  Bun. Dacă am înţeles cu toţii despre ce este vorba... Domnul Neaga, o 

singură paranteză: dumneavoastră vă referiţi la cel cu avansul, acum, când... Acum, 

ne referim la altceva. 

  Bun. Dacă nu mai sunt alte întrebări sau alte nelămuriri, vă supun la vot 

acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abţine 

cineva? Vă rog. Avem patru abţineri: domnul Tudora, domnul Fenechiu, domnul 

Negoi şi domnul Danielescu. Patru abţineri. 

  Este corect? Mai vreţi să reluăm votul, ca să...? 

  Sunt patru abţineri, v-am spus. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 28 voturi pentru 

(Bogdan Andrei Toader, Radu Cezar Liviu Ionescu, Victor Petrescu, Ludmila 

Sfîrloagă, David Andrei Viter, Ion Ionică, Darius Dumitru Meşca, Adrian Manta, 

Gheorghe Neaga, Ana Sandu, Daniel Şepşi, Zaharia Costin, Georgiana Diana 

Niculescu, Cătălin Răzvan Niţă, Simona David, Elena Iuliana Dosaru, Vasile 

Pătraşcu, Toma Pinţoiu, Florin Auraş Dragomir, Adrian Florin Dobre, Viorica 

Vasile, Dan Ciolac, Gheorghe Donache, Dumitru Daniel Neagoe, Remus Iustin 

Nică, Romu Moraru, Elisabeta Popovici şi Jenica Tabacu) şi 4 abţineri (Ion Marius 

Fenichiu, Sebastian Danielescu, Constantin Negoi şi Dorin Tudora). 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Deci, hotărârea a trecut, după calculul meu.  

  Aşa că putem să trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi. 

  Cum v-am spus, este un proiect cu două treimi.  

  Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii, cu acordul părţilor, 

începând cu anul 2015, a Contractului de concesiune nr. 17 din 30.06.2003, încheiat 

între Fundaţia „Constantin Stere” şi Consiliul judeţean Prahova. 

  La acest punct de hotărâre trebuie să menţionez că, în ultimii ani, s-au 

iniţiat mai multe proiecte pe acest teren pe care îl avem în concesiune. 

  Din păcate, este singurul proiect care s-a realizat. Acolo este Grădina 

Botanică, care ocupă 15 ha. de teren şi care arată... a început, de fapt, să arate, nu 

bine, cred că foarte bine şi, în rest, terenul nu a fost folosit. 

  Din acest motiv, noi plăteam o sumă destul de mare, pentru un teren pe 

care nu îl foloseam. 

  Din acest motiv s-a şi propus rezilierea contractului, urmând ca entităţile 

interesate de a concesiona, cum este Muzeul de Ştiinţele Naturii, să îşi facă, mai 

departe, demersurile legale necesare.  

  Dacă există comentarii la acest proiect de pe ordinea de zi? 

  Vă avertizez, din nou, că este cu două treimi. Dacă nu, vă supun la vot. 

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Se abţine cineva? 

 

  Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat: 20 voturi pentru (Bogdan Andrei 

Toader, Radu Cezar Liviu Ionescu, Victor Petrescu, Ludmila Sfîrloagă, David 

Andrei Viter, Ion Ionică, Darius Dumitru Meşca, Adrian Manta, Gheorghe Neaga, 

Ana Sandu, Daniel Şepşi, Zaharia Costin, Georgiana Diana Niculescu, Cătălin 

Răzvan Niţă, Simona David, Elena Iuliana Dosaru, Vasile Pătraşcu, Toma Pinţoiu, 

Florin Auraş Dragomir şi Jenica Tabacu) şi 12 abţineri (Adrian Florin Dobre, 
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Sebastian Danielescu, Viorica Vasile, Dan Ciolac, Gheorghe Donache, Ion Marius 

Fenichiu, Dumitru Daniel Neagoe, Remus Iustin Nică, Constantin Negoi, Romu 

Moraru, Dorin Tudora şi Elisabeta Popovici). 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Bun. Întrucât proiectul era cu două treimi, cum am menţionat, proiectul nu 

a trecut. 

  Aici, pot să menţionez că este o decizie politică. Aici nu aţi argumentat, în 

niciun fel, votul dumneavoastră. Corect, domnul Negoi, am înţeles. Vă mulţumesc.  

  Numărul 22 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind completarea 

prevederilor Hotărârii nr. 208 din 24.11.2010 a Consiliului judeţean Prahova, 

referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici, 

precum şi a cofinanţării Consiliului judeţean pentru proiectul CL4, mai pe scurt. 

  Ca să vă reamintesc un pic, pentru că este un proiect pe care l-am mai avut 

pe ordinea de zi, este vorba de acordarea unui avans către societatea care a câştigat 

licitaţia... 

  Bine, noi avem obligaţia să acordăm toate sumele necesare finanţării 

acestui proiect, către „Hidro Prahova”, inclusiv acest avans pe care ei l-au stipulat în 

contractul semnat cu firma câştigătoare a licitaţiei, ca să mă exprim mai corect.  

  În această măsură, am şi pus un articol aici. Întrucât firma a dat o garanţie 

către „Hidro Prahova”, ne-am luat dreptul să instituim aici o clauză că: „S.C. „Hidro 

Prahova” va asigura recuperarea, de către judeţul Prahova, a eventualelor prejudicii 

ce ar putea fi aduse, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare, a 

obligaţiilor ce derivă din acordarea de avansuri”. 

  Este vorba de un avans de 2%, din suma totală. 

 

  Dacă aveţi comentarii? V-am spus, am discutat atât de mult, încât nu mai 

intenţionez să reiau. Vă rog, domnul Pătraşcu. 

 

  Dl. Vasile Pătraşcu 

  Cum poate să asigure nişte garanţii „Hidro Prahova”, care este tot unitatea 

Consiliului judeţean? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Este o societate comercială, care... 

 

  Dl. Vasile Pătraşcu 

  ...judeţean, majoritar. 

  Cum poate să asigure? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Este. Dar o societate comercială care are un profit, anul trecut, de 4 

milioane de lei, dacă nu mă înşel. 

  Avansul, pe care noi acum îl dăm, este de 2%, este, undeva, la 1,3 

milioane şi ceva. 

  Deci, cred că se poate să ne luăm banii înapoi, având în vedere acest lucru. 
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  Dl. Mihail Pavel 

  Ca primă măsură pe care o ia „Hidro Prahova”, este să îşi realizeze 

garanţia dată de constructor, pe care ne-o datorează nouă. 

  

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Şi, în plus, „Hidro Prahova” are o garanţie, cum am stipulat, dată de 

constructori. 

  Ei trebuie să atace garanţia şi, automat, să ne restituie nouă banii. 

  Dacă nu mai sunt alte probleme, vă supun la vot. Cine este pentru? Cine se 

abţine? Domnul Danielescu şi domnul Dorin Tudora. Cine este împotrivă? A, mă 

scuzaţi! Vă abţineţi. Domnul Manta şi domnul Meşca. 

  Deci, patru abţineri, până la urmă, da? Împotrivă?    

  Bun. Domnul Petrescu, dumneavoastră cum aţi votat? Că nu... A votat 

pentru. Patru abţineri. Bun. Am înţeles. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 28 voturi pentru 

(Bogdan Andrei Toader, Radu Cezar Liviu Ionescu, Victor Petrescu, Ludmila 

Sfîrloagă, David Andrei Viter, Ion Ionică, Gheorghe Neaga, Ana Sandu, Daniel 

Şepşi, Zaharia Costin, Georgiana Diana Niculescu, Cătălin Răzvan Niţă, Simona 

David, Elena Iuliana Dosaru, Vasile Pătraşcu, Toma Pinţoiu, Florin Auraş 

Dragomir, Adrian Florin Dobre, Viorica Vasile, Romu Moraru, Elisabeta Popovici şi 

Jenica Tabacu) şi 4 abţineri (Darius Dumitru Meşca, Adrian Manta, Sebastian 

Danielescu şi Dorin Tudora). 

 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Proiectul nr. 23. Zic bine? 

  Proiectul nr. 23 este proiect de hotărâre privind exercitarea votului în 

Adunările Generale ale Acţionarilor la societăţile comerciale la care Consiliul 

judeţean Prahova este acţionar.  

  L-aş ruga pe domnul Radu Ionescu, întrucât este iniţiator... 

  Menţionez că nu este vorba de o societate anume, ci de toate societăţile în 

cadrul cărora Consiliul judeţean este acţionar. 

 

  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

  Deci, noi, prin această hotărâre, nu facem decât să statuăm, să spunem aşa, 

la nivel, la nivelul unei hotărâri de Consiliu judeţean, de fapt, un mecanism care 

funcţionează la toate societăţile comerciale la care Consiliul judeţean este acţionar, 

anume: hotărârile se iau prin votul majorităţii reprezentanţilor noştri în acele 

Adunări Generale ale Acţionarilor. 

  Aşa se întâmplă la toate Societăţile Comerciale, la toate Parcurile 

Industriale, unde avem un număr impar de consilieri în AGA, cinci sau şapte, 

hotărârea se ia prin votul a trei, sau a patru, de la caz la caz, consilieri. 

  Hotărârea a trebuit să fie dată, în acest sens, pentru că, într-adevăr, în 

ultima vreme, la o societate, sau la singura societate la care Consiliul judeţean nu 

este acţionar unic, ci este acţionar majoritar, la S.C. „Hidro Prahova” a apărut 

această problemă şi anume că... 
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  Dl. Adrian Florin Dobre 

  „Parcul Industrial Brazi”. 

 

  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

  Bărcăneşti, da... mă rog, nu a apărut până acum problema. 

  Teoretic poate să apară şi acolo, dar nu a apărut încă şi anume că 

reprezentanţii Consiliului judeţean în Adunarea Generală a Acţionarilor nu votează 

la fel. 

  Şi atunci, există o prevedere în Legea nr. 31 a societăţilor comerciale, care 

spune că un acţionar are un vot în AGA. Este adevărat că acel vot antrenează 

numărul de acţiuni pe care acel acţionar le deţine, dar nu poate fi divizat acel vot, 

după cum am scris şi în Expunerea de motive. 

  Pe de altă parte, există o prevedere în Legea administraţiei publice locale, 

cum că, în AGA, la societăţile comerciale la care autoritatea publică este acţionar, 

reprezentarea în AGA se face proporţional cu reprezentarea grupurilor politice în 

Consiliul respectiv, pentru că ar fi existat şi soluţia să existe un singur reprezentant 

al Consiliului judeţean în acea AGA şi atunci el ar fi antrenat votul şi poziţia 

Consiliului judeţean.  

  Mai există o variantă, pe care, de asemenea, am inclus-o în Expunerea de 

motive şi anume, în cazul în care există un vot divergent al reprezentanţilor 

Consiliului judeţean în AGA, pentru acele, punctual, pentru acele chestiuni apărute 

pe ordinea de zi a şedinţelor AGA, să se ceară un mandat special din partea 

Consiliului judeţean, care ar complica enorm lucrurile. 

  Vă daţi seama, ar trebui, la fiecare şedinţă AGA, să avem înainte o şedinţă 

de Consiliu judeţean, la care să dăm un mandat special şi atunci ce rost ar mai avea 

ca să avem reprezentanţi acolo, dacă ei nu pot lua decizii? 

  Dacă cineva găseşte o soluţie mai bună, pentru a face ca AGA, Consiliul 

judeţean, reprezentanţii în AGA să poată să ia hotărâri, în numele Consiliului 

judeţean, eu sunt dispus să îmi retrag această hotărâre şi să adoptăm o altă hotărâre, 

care să reglementeze, dar care să facă şi funcţională respectiva AGA, nu să o 

blocăm, cu bună – ştiinţă. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader  

  Am înţeles că domnul Fenechiu, domnul Danielescu, domnul Neagoe, 

domnul Dobre... Altcineva mai doreşte? A, domnul Ciolac, vă rog frumos! Vreţi să 

vă iau în ordinea alfabetică, sau de la stânga la dreapta? Cum doriţi! 

 

  Dl. Ion Marius Fenichiu 

  Păi, cum s-a ridicat mâna, cred. 

    

  Dl. Bogdan Andrei Toader  

  Vă rog, domnul Fenichiu! 

 

  Dl. Ion Marius Fenichiu 

  Mulţumesc. Vreau să fac câteva referiri chiar la ce a spus domnul 

vicepreşedinte Radu Ionescu. 
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  Eu consider, tocmai în virtutea prevederilor Legii nr. 31, care stipulează 

că, în cadrul AGA un membru are un singur vot, care angajează numărul de acţiuni 

sau procentul acestora. 

  Votul nu poate fi divizat, într-adevăr.  

  Dacă ar trebui să..., în funcţie de câţi membri sunt într-o AGA, sunt 

societăţi cu numere diferite, cu cifre diferite. 

  Noi ştim cu toţii că această iniţiativă este cu ţintă „Hidro”, chiar dacă se 

spune că este pentru toate societăţile Consiliului judeţean. 

  Uitându-mă prin legislaţie, prin Legea nr. 31 şi nr. 109, am constatat, cred 

că nu greşesc, că avem câteva societăţi ale Consiliului judeţean, care nu 

funcţionează tocmai în legalitate, în sensul că este o prevedere care spune că trebuie 

ca societatea să aibă minim doi acţionari, nu poate funcţiona cu un singur acţionar pe 

o perioadă mai lungă de nouă luni şi cred că regăsim cazul în care avem doar un 

singur acţionar, la mai multe societăţi. Mă înşel? 

 

  Dl. Mihail Pavel 

  Este ulterioară reglementarea şi s-a respectat la Bărcăneşti. 

 

  (Domnul consilier judeţean Nicolai Marius a revenit în sala de şedinţă). 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  „Parcul Bărcăneşti”, care a fost înfiinţat după această reglementare, are 

doi acţionari: Consiliul judeţean şi Primăria Ploieşti, cu 2%. 

 

  Dl. Ion Marius Fenichiu  

  Da. Nu scrie nicăieri ce procent trebuie să aibă Consiliul judeţean. 

  Dacă luăm în calcul... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu stipulează. Corect. Aş este. 

 

  Dl. Ion Marius Fenichiu 

  Dacă luăm în considerare ceea ce a expus domnul vicepreşedinte Radu 

Ionescu, în sensul că există această prevedere, reprezentarea în AGA trebuie să 

reflecte componenţa politică a Consiliului respectiv, dânsul a făcut o analogie, 

insinuând, practic, că şi în AGA trebuie să se voteze la fel. 

  Practic, ar însemna că trebuie să dăm un vot politic. 

  Reprezentanţii Consiliului judeţean în AGA, trebuie să dea un vot politic, 

dacă se ia decizia cu majoritate. Aceasta se înţelege. De ce vă uitaţi aşa? Se divide 

votul, efectiv. 

                Dacă nu se mai păstrează unanimitatea votului, nu înţeleg de ce trebuie să 

mai avem patru, cinci oameni, în AGA, reprezentanţi ai Consiliului judeţean. Am fi 

putut avea unul singur. 

  Normal este - îmi pare rău că nu mă ascultă toţi colegii -... Mulţumesc 

pentru atenţie! Ar trebui să fiţi un pic atenţi, măcar din respect! 

  Dacă se divide votul şi s-ar lua decizii cu majoritate, practic, ar însemna 

un vot politic în cadrul activităţii Adunării Generale a Acţionarilor, într-o societate 
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comercială, ceea ce nu mi se pare tocmai corect, chiar dacă noi dăm un vot politic 

aici. 

  În activitatea economică nu trebuie să se întâmple acest lucru.  

  Tocmai de aceea susţin că trebuie să existe o unanimitate de voturi, iar, 

atunci când există probleme, să se solicite un mandat imperativ, un mandat special 

din partea Consiliului judeţean, pentru că, altfel, acolo unde există doi sau mai mulţi 

acţionari, cum este la „Hidro” şi la „Bărcăneşti”, Consiliul judeţean, să zicem că 

poate deţine nu 80%, sau cât avem acum la „Hidro”, putem avea 60% şi atunci, dacă 

faci un calcul matematic pe cei patru reprezentanţi în AGA, înseamnă că, dacă ar 

vota doar trei şi unul nu ar fi de acord cu decizia lor, ei ar reprezenta 45% din 

intenţiile noastre, nu ar reprezenta majoritatea. Deci, nu este corect să ia deciziile cu 

majoritate, ci cu unanimitate. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader   

  Am înţeles. O să ţinem cont, atunci când mergeţi... În ce AGA sunteţi 

dumneavoastră? 

 

  Dna. Ludmila Sfîrloagă 

  La „Termo”. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  La „Termo” trebuie să luaţi „cu unanimitate” toate deciziile. Sunt curios 

cum va funcţiona şi acolo. 

 

  Dl. Ion Marius Fenichiu 

  Nu este cazul, că are un singur acţionar. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

                   Nu, este acelaşi lucru. Tocmai a spus că este o neconcordanţă, că ar 

trebui să fie doi acţionari. 

 

  Dl. Ion Marius Fenichiu 

  Mi s-ar părea foarte corect să luăm deciziile cu unanimitate şi, dacă există 

neconcordanţe, să se ceară... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Şi în Parlament la fel... 

 

  Dl. Ion Marius Fenichiu 

  ... să se ceară mandat. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ... şi în Parlament la fel. 

 

  Dl. Ion Marius Fenichiu 

  Păi, dacă luaţi în glumă acum, luaţi în derâdere ceea ce am spus... 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu, eu nu iau în derâdere. Credeţi-mă pe cuvânt! Vă rog! Domnul 

Danielescu, apoi domnul Neagoe şi domnul Dobre. 

 

  Dl. Sebastian Danielescu 

  Deci, susţinerea mea nu diferă foarte mult de a domnului Marius Fenichiu. 

  Este foarte clar că, fiind vorba de un acţionar majoritar, reprezentanţii 

acestui acţionar nu pot vota decât prin unanimitate. 

  Dacă nu ar fi fost prevederea cu introducerea mai multor reprezentanţi, în 

mod normal ar fi trebuit să fie un singur reprezentant în AGA, pentru că acţionarul 

majoritar nu poate avea trei puncte de vedere divergente, trei, patru, sau câţi 

reprezentanţi are acolo. 

  Deci, este absolut logic că votul, ca atare, al reprezentanţilor AGA, nu 

poate fi luat decât prin unanimitate. 

  Pentru că aţi vorbit de eventuale divergenţe, există pârghiile necesare să se 

obţină votul în plen, numai că, la o analiză matură a ceea ce se întâmplă în fiecare 

AGA, nu cred că se ajunge acolo. 

  Din contră, prin faptul că trebuie ca acest vot să fie unanim, lucrurile vor 

fi cântărite mult mai profund, pentru că nu vrea nimeni să ajungă în plenul şedinţei 

de Consiliu, să se facă de râs. Vă mulţumesc. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Şi noi vă mulţumim. 

  Domnul Neagoe, dacă aveţi alt punct de vedere sau, dacă spuneţi acelaşi 

lucru... Vă rog. 

 

  Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

  Da. În principiu, punctul de vedere este asemănător, dar să vă spun câteva 

lucruri. 

  Ar trebui, această hotărâre, să fie aplicată la toate societăţile comerciale la 

care Consiliul judeţean este acţionar, în afară de „Hidro Prahova”. 

  Eu mai fac parte şi din AGA de la „Termo”. 

  Toate societăţile comerciale din subordinea Consiliului judeţean sunt... 

aproape toate sunt în pierdere şi sunt în jos, pentru că se iau decizii politice, din 

păcate. 

  Dacă vom face acest lucru şi la „Hidro”, va începe şi „Hidro” să meargă 

tot în jos, pentru că toate deciziile care se iau acolo sunt politice. 

  Ar fi bine dacă s-ar merge şi la „Hidro” cu o anumită... cu unanimitatea  

celor patru reprezentanţi în AGA, pentru că decizia nu ar mai fi politică, ar fi o 

decizie economică. 

  Uşor – uşor şi „Hidro” o să o ia la vale, pentru că acolo se încearcă, în 

fine, să nu poată intra CA-ul în funcţie, dacă s-ar putea şi demiterea directorului 

ş.a.m.d., lucruri care mi se par anormale.  

  Cred că această hotărâre ar trebui să se aplice la toate celelalte..., la 

celelalte societăţi comerciale, unde, oricum, AGA funcţionează ca un CA, cel puţin 

în modul în care se iau hotărârile în AGA, este exact modul în care se iau, în mod 
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normal, hotărârile într-un CA, iar la „Hidro” să rămână aşa cum a fost până acum, să 

fie o unanimitate de vederi.   

  Bine, în condiţiile în care nu o să mai respectaţi proporţionalitatea, o să 

fie, domnul Ionescu, dar să ştiţi că roata se mai învârteşte şi s-ar putea ca data 

viitoare să fim noi la butoane şi atunci să vă pară rău de ceea ce faceţi acum.  

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă rog, domnul Ciolac. 

 

  Dl. Dan Ciolac 

  Vă rog să mă ascultaţi. 

  Vreau să vă spun următorul lucru şi aceasta vă spun, din experienţă. 

  Deci, în general, cunoaşterea nu este suficientă şi poate nici nu are 

valoare, fără experienţă.  

                Şi atunci o să vă spun un lucru legat de perioada când domnul iniţiator al 

acestui proiect, colegul nostru, domnul Ionescu, era vicepreşedinte al Consiliului 

judeţean, iar eu eram într-o AGA, la o societate a Consiliului judeţean şi cred că 

niciodată, în acea societate, nu s-au luat decizii decât cu unanimitate, deşi erau 

reprezentate patru partide. 

  Mi se pare normal ca, într-un asemenea cadru, când te duci să decizi 

nişte... un mod de funcţionare la o Societate Comercială sau şi în altă parte, să poţi 

să îţi lămureşti colegul de lângă tine, chiar dacă este de la alt partid, că este normal 

să facă un lucru, că este asumat, înţeles, că este corect, deschis. Vă mulţumesc. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulţumim şi noi. Domnul... şi apoi domnul Auraş Dragomir, ca să 

închidă acest... 
 

  Dl.Vasile Pătraşcu 

  Mai există aici o parte care vrea să vorbească... 
 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Nu ştiam că şedinţele de Consiliu judeţean au termen – limită de finalizare 

a şedinţei, domnul Pătraşcu. 

  La o primă vedere, ceea ce propune domnul vicepreşedinte Radu Ionescu, 

eu cred că vorbim despre interpretarea legii şi nu ştiu dacă, Consiliul judeţean, în 

atribuţiile pe care le are, poate discuta de o interpretare a legii, mai ales când avem 

în vedere o Societate Comercială care derulează proiecte pe fonduri europene de 

zeci, sute de milioane de euro, urmează un nou buget de zeci, sute de milioane de 

euro ş.a.m.d. 

  Cred că responsabilitatea este foarte mare. 

  Până nu demult, toate deciziile luate în AGA „Hidro Prahova”, au fost cu 

unanimitate, pentru că aceasta era cutuma, oriunde te duceai şi întrebai, aşa s-a 

discutat. 

  Pe de altă parte şi domnul Radu Ionescu a spus că votul trebuie să fie 

unitar. Păi, cum poţi, dacă ai patru reprezentanţi într-o AGA, să ai un vot unitar, dar 

spart, în acelaşi timp, că nu înţeleg? 

  Deci, dacă poate cineva să îmi explice lucrul acesta... 
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  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

  Eu nu am... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Dar, cum? Bun, aţi citit... 

 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  Deci, tot un vot se dă acolo. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Un vot. Şi atunci, cum să fie spart? 
 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  Nu mai discutăm o săptămână! Până şi „frânarul” este dator să voteze ca 

ceilalţi! Aici este problema. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Aş vrea să vă menţionez, totuşi, că au fost două şedinţe de AGA, în care 

nu s-au adoptat, cred că, decât două puncte de pe ordinea de zi, sau chiar unul 

singur. La ultima... Este foarte adevărat, pentru că nu au ajuns la nicio înţelegere, 

colegii ceilalţi. 

  Vă rog, dacă mai aveţi alte puncte de vedere? Dacă nu... 
 

  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

  Să ne explice cineva, vot... mă rog, trebuie să existe o poziţie unitară, da, 

deci, o poziţie unitară şi cum... dacă este unitară, votul... 

  Acesta este mecanismul. Şi noi, aici, avem, în Consiliul judeţean, 

posibilitatea, atribuţiile, competenţele necesare, ca să interpretăm articolul de lege 

din Legea nr. 31/1990? 

  Unde scrie? 

  Aşa se votează în societăţile comerciale. 
 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  De unde ştiţi dumneavoastră? 

 

  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

  Aici este vorba de poziţia în Consiliul judeţean, atât. 

  Nu ne interesează ce votează ceilalţi acţionari, este treaba lor.  
  

  Dl. Sebastian Danielescu 

  Nu, dar ce reprezintă? Aceea este întrebarea. 

  Păi, nu, acţionarii. Dacă erau, de exemplu, 30% capital privat, 50% 

Consiliul judeţean, 20% primării ş.a.m.d., fiecare.... 

  Aici, trei sau patru, câţi suntem reprezentanţi în AGA, reprezintă acelaşi 

acţionariat care nu poate avea o viziune diferită. 
 

  Dl. Florin Auraş Dragomir 

  Domnule preşedinte, v-am mai rugat o dată... 

  Domnule preşedinte, ori... 
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  Domnule preşedinte, rugaţi colegii noştri să vorbească la microfon. Vrem 

să auzim şi noi. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Domnul Auraş, care este membru al AGA de la „Hidro Prahova”, vă rog 

 

  Dl. Florin Auraş Dragomir 

  Se pot spune foarte multe lucruri, în legătură cu acest subiect. 

  O să fiu foarte succint. Nu o să vă ţin foarte mult. Şi nu vorbesc, neapărat, 

în calitate de membru AGA la „Hidro Prahova”, vorbesc ca şi consilier judeţean, 

independent, dacă mai contează pentru cineva. 

  Chestiunea aceasta, cu unanimitate, poate fi interpretată, din punctul meu 

de vedere, tot ca un vot imperativ. 

  Eu cred că, atunci când s-a întocmit acest punct de hotărâre – ştiu aceasta 

pentru că am discutat cu domnul vicepreşedinte acest aspect -, aici nu s-a menţionat 

acest lucru şi chiar cred că este foarte important şi trebuia menţionat. 

  Este vorba de o procedură de vot care, din păcate, în legislaţia actuală din 

România, nu este reglementată într-un tot unitar şi, ca atare, există această dublă 

interpretare, iar demersul nu are decât un singur sens: deblocarea activităţii a acelor 

organisme în care Consiliul judeţean este reprezentat. 

  Mi se pare normal şi legal, din moment ce dumneavoastră aţi delegat nişte 

colegi, în aceste adunări generale. 

  Cred că i-aţi delegat, nu cu un vot predestinat. Este normal să fie o 

divergenţă de păreri, nu este o tragedie, iar acest proiect de hotărâre nu face decât să 

reglementeze ce se întâmplă cu hotărârile luate în acest mod. 

  Deci, este un lucru care se referă, strict, la procedură. 

  Să nu uităm, totuşi, acest aspect şi anume faptul că votul nu trebuie să fie 

unanim, pentru că poate fi interpretat ca fiind un vot impus, care este nul. 

  Şi, o altă precizare foarte importantă, care trebuie făcută şi care a fost 

făcută, dar, probabil, astăzi nu s-a mai reluat, considerându-se că se ştie acest lucru. 

  Nu este singura inadvertenţă, în ceea ce priveşte prevederile Legii nr. 

31/1990 şi activitatea noastră ca reprezentanţi ai Consiliului judeţean în aceste 

adunări generale. 

  Atenţie! Noi nu suntem acţionari, în sensul dat de Legea societăţilor 

comerciale. Mă refer la colegii care reprezintă în AGA acţionarul reprezentat de 

Consiliul judeţean. 

  Deci, veţi constata, dacă lecturaţi toată această lege, că există şi alte 

aspecte care nu sunt în concordanţă cu calitatea de acţionar şi pe care noi le 

îndeplinim. Mulţumesc. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Şi noi vă mulţumim. Dacă nu mai sunt alte întrebări şi nelămuriri asupra 

proiectului de pe ordinea de zi, vă supun la vot. Cine este pentru? Cine este 

împotrivă? 

 

  Dl. Mihail Pavel 

  Câţi sunt? 12. 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

               Cine se abţine? Nu trebuia să fie 13? 13. Doamna nu prea ştie.   

 

  Dl. Mihail Pavel 

  ...dânsa. Şi mai trebuie cineva cu „da”. 

 

  Dl. Dan Ciolac 

  A revenit domnul Ionică în sală. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Tot 13 trebuie să fie. 

  V-aş ruga... Cine este împotrivă? Încă o dată, ca doamna să poată să 

numere. 

 

  Dl. Mihail Pavel 

  13. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  13. Bun. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 20 voturi pentru 

(Bogdan Andrei Toader, Radu Cezar Liviu Ionescu, Victor Petrescu, Ludmila 

Sfîrloagă, David Andrei Viter, Ion Ionică, Darius Dumitru Meşca, Adrian Manta, 

Gheorghe Neaga, Ana Sandu, Daniel Şepşi, Zaharia Costin, Georgiana Diana 

Niculescu, Cătălin Răzvan Niţă, Simona David, Elena Iuliana Dosaru, Vasile 

Pătraşcu, Toma Pinţoiu, Florin Auraş Dragomir şi Jenica Tabacu) şi 13 voturi 

împotrivă (Adrian Florin Dobre, Sebastian Danielescu, Viorica Vasile, Dan Ciolac, 

Gheorghe Donache, Ion Marius Fenichiu, Dumitru Daniel Neagoe, Remus Iustin 

Nică, Constantin Negoi, Marius Nicolai, Romu Moraru, Dorin Tudora şi Elisabeta 

Popovici). 

 

  (Începând cu punctul următor, doamna consilier judeţean David Simona 

nu a mai participat la lucrările şedinţei).    

 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Întrucât era un proiect cu jumătate simplă, erau necesare 19 voturi. 

Proiectul de hotărâre a trecut. 

  Trecem la proiectul nr. 24 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind 

modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Pază 

Prahova. 

  Presupun că domnul director este aici, dacă aveţi nevoie de lămuriri şi 

clarificări. Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se 

abţine cineva? În unanimitate. 

 
  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi pentru. 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Punctul nr. 25 este proiect de hotărâre privind actualizarea „Monografiei 

economico - militare a judeţului Prahova”. 

  Dacă aveţi aici de făcut comentarii, amendamente? Dacă nu, vă supun la 

vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi pentru. 

 
  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Diverse. Dacă cineva... Domnul de la...  

  Dacă vreţi să îi dăm cuvântul domnului de la Colegiul Medicilor. Cine 

este pentru?  

 
  Dl. Mihai Belaşcu 

  Vreau să vă comunic starea juridică a Spitalului din Bălţeşti. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Din Bălţeşti? 

 

  Dl. Mihai Belaşcu 

  Da. 

  Camera Medicilor Prahova, având cinci doctori... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vorbiţi la microfonul acela, aprins! Vă rog! 

 

  Dl. Mihai Belaşcu 

  În 2011, când s-a făcut reforma... a doua reformă, Spitalul din Bălţeşti 

trebuia să devină Cămin de persoane în vârstă. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Ştim. S-a desfiinţat. Ştim... 

 

  Dl. Mihai Belaşcu 

  Nu s-a desfiinţat, domnul preşedinte! 

  Camera Medicilor a dat în judecată organele în drept. Bineînţeles că la 

Prahova am pierdut.  

  Primul recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-am câştigat. 

  În timpul derulării procesului Consiliul local s-a derobat de orice sarcină 

faţă de acest spital. 

  Între timp, un domn care are multe afaceri medicale în jur, de acolo, a 

obţinut o concesie pe 49 de ani a unui spital făcut în acte, care se cheamă „Olimpia”, 

sau aşa ceva şi, bineînţeles, după... Înalta Curte a casat, prima dată, Hotărârea Curţii 

de Apel Ploieşti. 

  La a doua mergere la Înalta Curte de Casaţie, preşedinta Completului s-a 

revocat singură şi, drept consecinţă, noul Complet, după trei amânări ale pronunţării, 
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a făcut ca statul român să piardă acest spital, care a fost primul spital din ţările 

socialiste reabilitat prin bani ai Comisiei europene. 

  În contractul care s-a făcut, se spune precis că sunt inamovibile orice de 

acolo, fără dispoziţia unui ofiţer de la Comisia europeană, ceea ce nu s-a făcut, 

pentru că, tot în acest timp, s-a luat aparatul Roentgen şi s-a dus la Mizil, sau 

undeva, cu aprobarea Consiliului judeţean, a Direcţiei sanitare şi a Consiliului local.

   

  Consiliul local a avut o atitudine total agresivă faţă de acest proces şi faţă 

de Camera Medicilor. 

  Noi nu am anunţat Comisia europeană despre acest lucru, pentru că, în 

contractul final, spunea că nimic nu se modifică fără avizul Comisiei europene. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Ştiu că ne-aţi mai prezentat acest lucru. 

 

  Dl. Mihai Belaşcu 

  Nu v-am prezentat aceasta. V-am spus acum concluzia. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Concluzia... 

 

  Dl. Mihai Belaşcu 

  Doamnele judecătoare sunt slujbaşele statului român şi, ca atare, nu au 

avut curajul să reţină spitalul statului român. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Trebuie să vă adresaţi în altă parte. 

 

  Dl. Mihai Belaşcu 

  Păi, nu, tot sunteţi consilieri aici şi, din întâmplare, domnul preşedinte, 

sfârşitul spitalului a fost în atribuţia dumneavoastră, că a fost anexat Spitalului 

judeţean. Drept pentru care... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu este adevărat. 

 

  Dl. Mihai Belaşcu 

  Domnul preşedinte, eu nu vă vorbesc prostii! 

  Aşa a scris şi managerul spitalului, a dat declaraţie la Tribunal şi Direcţia 

sanitară a scris că a fost şase luni sub jurisdicţia dumneavoastră. 

  Nu vin cu poveşti aici, să îmi spuneţi că nu ştiţi de treaba aceasta... 

 

  Dna. Viorica Vasile 

  Ce perioadă? 

 

  Dl. Mihai Belaşcu 

  Ultima perioadă doamnă. Nu vă răstiţi aşa la mine, că nu mă speriaţi! 
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  Dna Viorica Vasile 

  În ce perioadă? 

 

  Dl. Mihai Belaşcu 

  Nu ştiu precis. Duceţi-vă, există dosarul la Curtea de Apel şi vedeţi! 

  Al doilea lucru, domnul preşedinte. Vă mulţumesc pentru răspunsurile pe 

care mi le daţi, când vă scriu, dar, în ziarul „Prahova” a apărut un anunţ că se face 

concurs pentru cinci secţii la Spitalul judeţean, unde doamna administrator judeţean 

Fabioara Ionescu a şi spus că s-a înscris un candidat ş.a.m.d. 

  De fapt, dumneavoastră mi-aţi răspuns cu posturi de medici specialişti, la 

ce v-am scris eu, la medici şef de secţie. 

  Desigur că acest concurs nu a avut loc. 

  Doamna Fabioara Ionescu, din marea funcţie administrativă... Care a fost 

atitudinea dumneavoastră, că a dat în presă o ştire falsă sau iresponsabilă, ca idee? 

Domnul, cred, de la „Prahova”... dar cred că este aici, care a luat interviul şi a scris 

în „Prahova” acest lucru. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Eu nu ştiu despre ce declaraţii a făcut doamna Fabioara Ionescu... 

 

  Dl. Mihai Belaşcu 

  V-am trimis o hârtie cu posturile şi cu xerox din ziarul „Prahova” şi mi-aţi 

răspuns că sunt posturi de specialişti la spital, ceea ce era adevărat. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Veniţi la mine, cu o scrisoare... 

 

  Dl. Mihai Belaşcu 

  Nu, eu vă întreb aşa, simplu, ca idee. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Aşa, simplu, nu ştiu ce răspuns ne-aţi solicitat, ce răspuns aţi primit, dacă 

aţi fost mulţumit sau nu... 

 

  Dl. Mihai Belaşcu 

  Eu nu am fost mulţumit, că mi-aţi spus altceva. 

  Acele posturi nu se fac. Erau la medicii – şefi de secţie... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Dacă o declaraţie a fost în contradictoriu cu răspunsul primit, în scris, vă 

garantez că valoare are răspunsul primit în scris. 

  Declaraţii politice, sau de altă natură... 

 

  Dl. Mihai Belaşcu 

  Eu nu fac declaraţii politice aici. Dacă... 
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