ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PROCES – VERBAL
al ședinței extraordinare, de îndată a Consiliului județean Prahova
din data de 12 august 2021, ora 16,00
La ședința Consiliului județean, convocată prin Dispoziția nr. 546 din
11.08.2021 a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul
Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului județean Prahova, domnul Tudone
Dumitru, vicepreședintele Consiliului județean Prahova și următorii 33 consilieri
județeni: Andrei Gabriel Stelu, Apostolache Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile,
Băzăvan Ionela-Daniela, Bercea Raluca-Mihaela, Calotă Emil, Chelan Gabriel
Bogdan, Chițu Adina-Elena, Ciolac Dan, Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru
Elena-Iuliana, Dosaru Viorel, Dragna Florina Alina, Dumitrașcu Sorin, Enescu
Rareș-Dan, Gâjman-Ioniță Beatrice-Alexandra, Godeanu Mihaela-Magdalena, Ignat
Cătălin-Adrian, Ionică Eugen, Iordăchescu Nelu, Matache Dumitru-Dan, Măruntu
Nicolae, Neagu Mihai-Cristian, Niculcea Nicolae, Papuc Rodica-Mariana, Petrache
Adrian, Pințoiu Alin-Valentin, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, Teju Sorin,
Tudoran Lorin-Gabriel, Țaga Gabriel și Țurcanu Andrei-Cosmin.
La ședința Consiliului județean Prahova a fost absent motivat domnul Apostol
Constantin-Cristian, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova.
A lipsit doamna consilier județean Lupea Ioana Mădălina.
La ședința extraordinară, de îndată a Consiliului județean a participat, de
drept, doamna Hermina Adi Bîgiu, secretarul general al Județului Prahova.
La ședința extraordinară, de îndată a Consiliului județean Prahova au
participat: dna Anna Maria Vasile, administratorul public - Consiliul Județean
Prahova; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției economice; dl Daniel
Minculescu, directorul executiv al Direcției tehnice; dna Mihaela Irina Iamandi,
directorul executiv al Direcției Servicii și Achiziții Publice; dl Dorin Ilian Lețea,
directorul executiv al Direcției Proiecte cu Finanțare Externă; dna Liliana
Minculescu, consilier la Cabinetul președintelui Consiliului județean Prahova și
reprezentanții presei.
Dl Iulian Dumitrescu
Bună ziua!
Facem întâi prezența, da?

X
X

X

S-a efectuat apelul nominal, răspunzând prezent următorii: domnul Iulian
Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, domnul Tudone Dumitru,
vicepreședinte al Consiliului județean Prahova și consilierii județeni: Andrei Gabriel
Stelu, Apostolache Mihai Cristian, Ardeleanu Vasile, Băzăvan Ionela-Daniela,
Bercea Raluca-Mihaela, Calotă Emil, Chelan Gabriel Bogdan, Chițu Adina-Elena,
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Ciolac Dan, Constantin Răzvan-Constantin, Dosaru Elena-Iuliana, Dosaru Viorel,
Dragna Florina Alina, Dumitrașcu Sorin, Enescu Rareș-Dan, Gâjman-Ioniță
Beatrice-Alexandra, Godeanu Mihaela-Magdalena, Ignat Cătălin-Adrian, Ionică
Eugen, Iordăchescu Nelu, Matache Dumitru-Dan, Măruntu Nicolae, Neagu MihaiCristian, Niculcea Nicolae, Papuc Rodica-Mariana, Petrache Adrian, Pințoiu AlinValentin, Samoilă Nicolae, Sfîrloagă Ludmila, Teju Sorin, Tudoran Lorin-Gabriel,
Țaga Gabriel și Țurcanu Andrei-Cosmin.
X
X

X

Dl Iulian Dumitrescu
Bună ziua, stimați colegi!
Îmi cer scuze dacă am prins pe cineva în concediu. Nu aș fi vrut să deranjez,
pentru că asta este o perioadă în care oamenii mai sunt plecați.
Avem doar 4 puncte pe ordinea de zi și sunt destul de urgente, altfel nu am fi
făcut ședința aceasta extraordinară.
Aș vrea să supun la vot proiectul ordinii de zi.
Sau să întreb dacă sunt observații în ceea ce privește ordinea de zi.
Dl Mihai Cristian Apostolache
Domnul președinte, dacă îmi permiteți!
Dl Iulian Dumitrescu
Da, vă rog, domnul Apostolache!
Dl Mihai Cristian Apostolache
Vreau doar să anunț, la început, că nu o să particip nici la dezbateri și nici la
vot pentru primul punct de pe ordinea de zi.
Mulțumesc!
Dl Iulian Dumitrescu
Da.
Și dacă mai are cineva...?
Dl Cătălin Adrian Ignat
A scris doamna Bercea că la punctul 3 nu participă la vot.
Dl Iulian Dumitrescu
Ok. Super!
Și dacă cineva nu a apucat să anunțe, poate să anunțe și când începe punctul
respectiv, ca să nu...
Supun la vot ordinea de zi.
Dacă sunt voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi
„pentru”, cu următoarea ordine de zi:
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Județul Prahova,
Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” - Academia
Română, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice
și Izotopice și Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în vederea înființării unei
asociații pentru constituirea entității de inovare și transfer tehnologic Prahova cu
Hidrogen-Centru de excelență „PH2CE” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu,
președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de
colaborare între Județul Prahova, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației și Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., în vederea
realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 102I, BăneștiValea Doftanei” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului
Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor Hotărârii
Consiliului județean Prahova nr. 162/2020 și finanțarea din bugetul județului
Prahova a cheltuielilor neeligibile ale proiectului „Dotarea unităților sanitare aflate
în subordinea Consiliului județean Prahova cu infrastructură medicală de tip spital
modular și echipamente medicale” - inițiat de domnul Iulian Dumitrescu,
președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1, nr. 5 și nr. 6.
4. Proiect de hotărâre privind transmiterea temporară a drumului județean
DJ 146, proprietate publică a județului Prahova, din administrarea Consiliului
Județean Prahova în administrarea Consiliului Local al comunei Tomșani - inițiat de
domnul Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova.
Aviz Comisiile nr. 1 și nr. 6.
Dl Iulian Dumitrescu
Ordinea de zi a fost aprobată.
(Doamna consilier județean Chițu Adina Elena participă la lucrările
ședinței Consiliului județean).
Dl Iulian Dumitrescu
Trecem la primul punct de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind
aprobarea asocierii între Județul Prahova, Institutul Național de Cercetări
Economice „Costin Kirițescu”, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru
Tehnologii Criogenice și Izotopice și Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești”.
E o Asociație pentru constituirea entității de inovare și transfer tehnologic
Prahova cu Hidrogen - un Centru de excelență.
Dacă sunt observații?
Dl Rareș Dan Enescu
Da, domnul președinte.
Dl Iulian Dumitrescu
Vă rog!
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Dl Rareș Dan Enescu
Câteva considerații:
În Statutul care este prezentat în Proiectul de hotărâre, se vorbește în prima
parte: ,,Am decis în comun acord în calitate de membri fondatori, persoană juridică
română de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală” - și așa mai
departe, iar la sfârșit, la punctul 16, la ,,Resursele asociației”, 16.2.: ,,În vederea
obținerii de resurse financiare suplimentare, care vor fi utilizate exclusiv pentru
realizarea scopului său, Asociația se poate angaja în activități economice, dacă
acestea au caracter accesoriu sau înființa societăți comerciale.”
Este asociație cu scop nepatrimonial, sau produce ceva…?
Și a doua întrebare: Cine finanțează înființarea Asociației?
Mulțumesc.
Dl Iulian Dumitrescu
Cine vrea să răspundă?
Anna, răspunde tu, te rog!
Dna Anna Maria Vasile
Deci discuția este că această Asociație, care este o Asociație Prahova cu
Hidrogen, este genul de excelență care va promova cercetarea pentru a implica
hidrogenul în ceea ce am vrea, gazele, rețele de gaze, conductele și pentru a putea
asigura know how pentru Planul de tranziție justă pentru care se face - punctul nr. 1.
Și mai mult decât atât, Societățile Comerciale... nu neapărat că va înființa, ci
că va furniza informațiile respective Societăților Comerciale, în cadrul Asociației,
se vor cerceta și se vor găsi soluții. În momentul în care..., iar activitatea aceasta se
va face de cercetare, ea, evident, că va putea să se auto susțină prin obiectivul său de
a transforma know how pe care-l are și ar vinde ca structură pilon, pentru Societățile
Comerciale care vor vrea să le facă. Așa va asigura funcționalitatea.
Iar punctul nr. 2 - se vor susține din cadrul Asociației, din cadrul membrilor,
vor fi primele fonduri care vor fi puse la dispoziție Societății...
Dl Rareș Dan Enescu
Mă văd nevoit să mai intervin o dată.
Dl Iulian Dumitrescu
Și eu voiam.
Te rog!
Dl Rareș Dan Enescu
Domnul președinte, nu scrie nicăieri, legat de ce sumă va da Consiliul
județean, la înființare, dar nu este mare, din ce știu.
Dl Iulian Dumitrescu
Da, asta...
Dl Rareș Dan Enescu
Și scrie la punctul 16.2, în mijlocul paragrafului: ,,sau înființa societăți
comerciale” – nu că ce ați zis... Vor informa Societăți Comerciale.
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Atunci, vă propun să modificăm paragraful acela, într-un fel, sau să dați o
explicație, pentru că la început spuneți că se înființează o Asociație și ONG-urile
sunt fără scop patrimonial și acum, înființăm o Asociație, dar putem, în cadrul
Asociației, să înființăm o Societate Comercială, care produce...
Mulțumesc.
Dl Iulian Dumitrescu
Aveți dreptate, din ce...
Te rog!
Dl Dorin Ilian Lețea
Bună ziua! Lețea Dorin, mă numesc.
Ideea înființării Societăților Comerciale este doar cu titlu accesoriu. Titlu
accesoriu, înseamnă că respectivul ONG, Unitate de Transfer Tehnologic va deveni
parte acționar în societățile de proiect. Astfel nu se poate face transferul tehnologic,
fiind vorba de drepturile de proprietate intelectuală.
Implicarea ONG-ului, acolo, este doar ca și componentă intelectuală în cadrul
Societății de proiect sau...
Dl Rareș Dan Enescu
Iertați-mă că vă întrerup și mai citesc o dată, punctul respectiv, 16.2: ,,În
vederea obținerii de resurse financiare suplimentare” - este clar până aici, da?
Deci se dorește ca Asociația să obțină niște surse financiare suplimentare…
Dl Dorin Ilian Lețea
Da, este normal.
Dl Rareș Dan Enescu
…care vor fi utilizate exclusiv pentru scopuri… ,,Asociația se poate angaja în
activități economice”, - corect și până aici -, Asociația ,,sau înființează Societăți
Comerciale.”
Nu e parte a unei Societăți comerciale, Asociația, ci înființează.
Societatea, după textul acesta, arată că este înființată de Asociație.
Dl Dorin Ilian Lețea
Da, este vorba de Societățile Comerciale de proiect.
Poate că trebuie făcută o mențiune: ,,Societate Comercială de proiect.”
Dl Rareș Dan Enescu
Atunci, așa să facă.
Dl Iulian Dumitrescu
Dar cum arată Societatea asta Comercială de proiect?
Dl Dorin Ilian Lețea
Este exact principiul prin care ar funcționa... la înființarea dezvoltării
proiectului. Ideea este că există o temă, iar ea, ca să poată deveni operațională,
trebuie să aibă statut de operator economic.
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Dl Iulian Dumitrescu
Mitică, propune tu!
Dl Dumitru Tudone
Domnul președinte, eu aș propune următorul lucru: punctul 16.2 să fie
eliminat, iar în momentul în care vom ajunge să fie necesară înființarea acestei
Societăți de proiect, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, la acea
dată, completăm Statutul și îl upgradăm...
Dl Iulian Dumitrescu
Când va fi nevoie, vom vedea.
Dl Dumitru Tudone
...exact pe ce este prevăzut.
Dl Iulian Dumitrescu
E ok, domnul...?
Dl Rareș Dan Enescu
Vă mulțumesc.
Atunci o să aveți și votul meu.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Domnul președinte, pot să intervin?
Dl Iulian Dumitrescu
Sigur că da.
Da, doamna Ludmila.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Ideea este că se spune că această Asociație este cu scop nonlucrativ. Aici
trebuie să intervenim, ca să putem dezvolta mai departe lucrurile.
Deci nu putem să o lăsăm ,,nonprofit” și după aceea să facem profit. Aici ar
trebui să avem un amendament.
Sincer, nu am materialele în față, nu îmi dau seama, dar aici este, din punctul
meu de vedere, cheia problemei.
Dl Cătălin Adrian Ignat
Nu cred că a auzit doamna...
Dl Iulian Dumitrescu
Nu a auzit, da.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Nu prea aud, că acesta este sistemul.
Nu se aude.
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Dl Dumitru Tudone
Doamna Sfîrloagă, am propus eliminarea alineatului 16.2, total, și
completarea Statutului, când va fi nevoie, în timp, conform legislației în vigoare, la
momentul respectiv. Și nu mai ne legăm de profit – nonprofit.
Deci eliminăm 16.2 și când va fi nevoie, vom vedea dacă vom face profit sau
nu.
Dl Iulian Dumitrescu
Integral.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Nu vă supărați: 16.2 - ce este? Că nu am cum să văd de pe telefon toate
lucrurile acestea.
Dl Dumitru Tudone
Capitolul 16 din Statut, la punctul 16.2, ca sursă suplimentară spune: ,,surse
angajate din activități economice și înființări de Societăți Comerciale”. Se elimină
această prevedere, până la momentul în care va impune necesară o asemenea
prevedere...
Dl Iulian Dumitrescu
Dacă va fi cazul.
Dl Dumitru Tudone
...dacă va fi cazul.
Dna Ludmila Sfîrloagă
Ok.
Dl Iulian Dumitrescu
E în regulă, da?
Dna Ludmila Sfîrloagă
Da.
Dl Iulian Dumitrescu
Bun.
Acesta este amendament, nu?
Dl Dumitru Tudone
Da.
Dl Iulian Dumitrescu
Supun la vot amendamentul domnului Tudone.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul
propus cu 34 voturi „pentru”.
(Domnul consilier județean Apostolache Mihai Cristian, nu a participat la
vot).
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Dl Iulian Dumitrescu
Amendament aprobat.
Supun la vot proiectul...
Dl Dumitru Tudone
Domnul președinte!
Dl Iulian Dumitrescu
Da, vă rog!
Dl Dumitru Tudone
Aș considera necesar, pentru a putea funcționa Societatea, Asociația, să
propunem și cuantumul cotizației membrilor...
Dl Rareș Dan Enescu
Eu am zis.
Nu apare...
Dl Dumitru Tudone
Raportat la ce ați spus dumneavoastră.
Dna Hermina Adi Bîgiu
Domnul președinte!
Dl Iulian Dumitrescu
Spuneți, doamna secretar.
Dna Hermina Adi Bîgiu
La acest moment nu se poate stabili cotizația, până nu obținem Certificatul, ca
unitate de inovare.
Dl Rareș Dan Enescu
Nu sunt 7 milioane, ca să înființezi o Asociație, sunt 700 lei.
Dl Dorin Ilian Lețea
Nu este o Asociație propriu-zisă, este un Centru de inovare. Ea trebuie să
capete ...
Dl Rareș Dan Enescu
Funcționează ca un ONG.
Dl Iulian Dumitrescu
Și putem ulterior?
Dna Hermina Adi Bîgiu
Ulterior, da.
Ulterior, sigur că da, se poate completa.
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Dl Iulian Dumitrescu
Lăsați, că o să facem ulterior. Nu mai..., că intrăm în dezbateri. Facem
ulterior asta.
Proiectul de hotărâre îl supun la vot, cu amendamentul admis.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi
„pentru”.
(Domnul consilier județean Apostolache Mihai Cristian, nu a participat la
vot).
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol
între Județul Prahova, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și
„C.N.I.”, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare
DJ 102I, Bănești - Valea Doftanei”
Observații? Nu sunt.
Supun la vot proiectul.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi
„pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Punctul nr. 3 - Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor Hotărârii
CJ Prahova nr. 162/2020 și finanțarea din bugetul județului Prahova a cheltuielilor
neeligibile ale proiectului „Dotarea unităților sanitare aflate în subordinea CJ
Prahova cu infrastructură medicală de tip spital modular și echipamente medicale”.
Înțeleg că este vorba de 9.000 euro sau care e cuantumul?
Dl Dumitru Tudone
Da.
Dl Iulian Dumitrescu
Aproximativ, 9.000 euro.
Observații? Nu sunt.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 34 voturi
„pentru”.
(Doamna consilier județean Bercea Raluca Mihaela, nu a participat la vot).
Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
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Și ultimul punct - Proiect de hotărâre privind transmiterea temporară a DJ
146, din administrarea Consiliului Județean Prahova în administrarea Consiliului
Local al comunei Tomșani.
Observații?
Dl Dumitru Tudone
Domnul președinte!
Dl Iulian Dumitrescu
Domnul Tudone.
Dl Dumitru Tudone
Aș propune ca amendament, la art. 1 alin (1), sau dacă nu, în anexă, dacă nu
au observat, să se cuprindă în mod expres, de la kilometrul cât, la kilometrul cât, se
realizează... în administrare, și nu întreg DJ 146.
Formularea: ,,de-a lungul drumului județean în Comuna Tomșani”, dacă este
prevăzut în anexă.
Deci trebuie identificat, de la kilometrul 0+500, la kilometrul 0+800. Deci să
se completeze cu identificare kilometrică, anexa proiectului de hotărâre sau articolul
1.
DJ-ul are o lungime și atunci, conform acelei lungimi, de la kilometrul X la
kilometrul Y, trebuie identificat ca să se delimiteze clar ce are în administrare
Comuna Tomșani; Nu tot Drumul județean. Că acum, stăm să aflăm 70 mii metri,
împărțit la 6 metri lățime, ori/minus 14 metri să vedem ce lungime are Tomșani.
Dl Rareș Dan Enescu
Dacă îmi dați voie!
Dl Dumitru Tudone
Da.
Dl Rareș Dan Enescu
În anexă spune:
,,DN 1 B (Loloiasca) – Tomşani – Magula – DN 1 D.
Suprafață totală…
- Tronson între DN1 B și calea ferată Ploiești - Buzău în suprafață de 19.729
mp;
Carte funciară…
-Tronson între calea ferată Ploiești - Buzău și Pârâu Valea Războiului în
suprafață de circa 45 mii mp;
Carte funciară nr…
-Tronson…”
Se prevede, ceea ce spuneați dumneavoastră, și distanța și cu locațiile.
Dl Dumitru Tudone
Sunt niște elemente de identificare ca locație, dar nu tehnic.
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Dl Rareș Dan Enescu
Atunci să-l trageți de urechi pe cine a întocmit…
Dl Dumitru Tudone
O să-l trag, stați liniștit!
Dl Iulian Dumitrescu
Staff-ul să se tragă singur de urechi. Cine a întocmit asta...
Dl Dumitru Tudone
Nu dăm de la ,,Ana la Caiafă”, dăm de la un kilometru la altul.
Dl Iulian Dumitrescu
Bun.
Cum facem?
Dl Dumitru Tudone
Deci unde spune: între locația cutare, kilometrul X, locația următoare,
kilometrul Y.
Va fi completată anexa cu borna kilometrică.
Dna Adina Elena Chițu
În Raport scrie: ,,Loloiasca (DN1B) – Tomșani – Măgula – DN1D, de la Km
0+000 la Km 6+200…”
Dl Dumitru Tudone
Exact. Și va fi preluat, prevederea din Raport, în anexa proiectului.
Dna Adina Elena Chițu
Da.
Dl Iulian Dumitrescu
Bun.
Cu observația că va fi preluat din Raport, în Anexa proiectului, o să supun la
vot amendamentul.
Cine și-l asumă?
Dl Dumitru Tudone
Eu.
Dl Iulian Dumitrescu
Și-l asumă domnul Tudone.
Supun la vot amendamentul domnului Tudone.
Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu amendamentul
propus cu 35 voturi „pentru”.
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Dl Iulian Dumitrescu
Mulțumesc.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat.
Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.
Membrii Consiliului județean Prahova au fost de acord cu 35 voturi
„pentru”.
Dl Iulian Dumitrescu
Proiectul a fost aprobat.
Vă mulțumesc.
Concediu plăcut, celor care sunt în concediu, spor la muncă, celor care sunt la
muncă!
Vă mulțumesc și ne vedem la ședința ordinară!
Numai bine!
Ședința s-a încheiat la ora 16:20.

PREȘEDINTE,
Iulian Dumitrescu

SECRETAR GENERAL,
Hermina Adi Bîgiu

Întocmit:
Consilier,
Corina Mariana Bîrjovanu

Verificat:
Șef serviciu,
Doina Monica Giulan
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