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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

PROCES - VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Prahova 

din data de 14 iulie 2015, ora 15,00 

 

  La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin dispoziţia nr. 201 din 

09.07.2015 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi, următorii 

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

Ciolac Dan, Cornea Dănuţ Marcel, Costin Zaharia, Danielescu Sebastian, 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, Necula Gheorghe,  Negoi 

Constantin, 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 doamna consilier judeţean David Simona  şi domnul consilier 

judeţean Nică Remus Iustin. 

  De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean au participat următorii 

invitaţi: dna Rodica Paraschiv, prefectul județului Prahova; dna Maria Dovîncă, 

directorul executiv al Direcţiei economice; dl. Marius Constantin Nicolae, 

directorul executiv al Direcţiei absorbţie fonduri europene; dna Elena Popescu, 

director executiv adjunct al Direcţiei economice; dna Luminița Sînziana Iatan, 

Arhitectul șef - Consiliul județean; dna Alina Georgiana Tincă, șeful Serviciului 

juridic contencios, relații publice, Monitor Oficial, ATOP; dna Steliana Chiriță, 

șeful Serviciului resurse umane; dna Anca Popa, șeful Serviciului investiții în 

infrastructură din cadrul Direcției tehnice; dl. Cristian Topală, şeful Serviciului 

administrare clădiri; dna Ornella Adriana Zecheru, directorul Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Prahova; dl. Dragoş Grigorescu, directorul Centrului 

Judeţean de Cultură Prahova; dna Mita Enache, directorul Camerei Agricole 

Județene Prahova; dl. Robert-Adrian Stănescu, şeful Serviciului transport din 

cadrul Direcției tehnice şi reprezentanţii presei. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Bună ziua! 

  Haideţi, vă rog frumos, să începem şedinţa! 

  În primul rând, bine aţi venit la şedinţa ordinară a Consiliului judeţean 

Prahova din data de 14 iulie! 

  Ţin să vă mulţumesc, ştiu că este perioadă de concedii, aşa că mi-aş dori 

şi eu, ca şi dumneavoastră, sper, să fie o şedinţă uşoară şi cât mai scurtă posibil. 

  Dacă aveţi probleme la ordinea de zi? 

  Vă rog, domnul Dobre. 
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  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Mulţumesc. 

  Văd că sunt două puncte, două proiecte pe ordinea de zi, care vor fi 

retrase: cel legat de modificarea organigramei, a statului de funcţii, a 

Regulamentului la DGASPC şi cel legat de modificarea Contractului de 

concesiune, privind Fundaţia „Stere” şi Consiliul judeţean. Bun.  

  Noi am avut o discuţie la şedinţa pregătitoare, cu privire la acest proiect. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  La cel de-al doilea. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Da, la cel de-al doilea. 

  Probabil că, în urma analizei făcute de dumneavoastră, cu executivul 

Consiliului judeţean, aţi realizat că nu era timpul necesar pentru a fi introdus astăzi 

pe ordinea de zi. 

  Rugăminte, în continuare, apropo de discuţia de atunci, este de a ne 

pune, în continuare, la dispoziţie, materialele ce ţin de acest contract, chiar dacă, 

contractul era pus ca anexă la proiect. Vrem şi anexele la contract şi cred că mai 

sunt o serie de documente pe care... lista de investiţii, exact, lista de investiţii... 

dacă am înţeles eu bine. La discuţia purtată, valoarea investiţiilor, 70 miliarde de 

lei. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Da, am spus-o cu aproximaţie. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Cu aproximaţie şi vrem să vedem şi noi lista de investiţii, să ne lămurim 

ce s-a investit acolo şi ce se întâmplă, în continuare, cu terenul pe care s-au făcut 

investiţiile. 

  Deci, rămâne, în continuare, această... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Tocmai din acest motiv... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Mulţumesc. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ... până avem acele documente, până reuşim să facem o întâlnire cu 

domnii de la Fundaţia „Stere”, am preferat să retragem, pentru această şedinţă, 

punctul de pe ordinea de zi, urmând ca, la o şedinţă ulterioară, prima, în ordine 

cronologică, să supunem, din nou, atenţiei dumneavoastră, acest proiect, cu 

documentele necesare, în vederea aprobării, exact cum am stabilit în şedinţa 

premergătoare, să punem acolo o clauză, ca Muzeul de Ştiinţele Naturii şi Muzeul 
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de Istorie să aibă prioritate şi să rămână proprietari asupra acelor terenuri grevate    

de investiţii. Vă rog! 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Din discuţiile pe care le-am avut, în jurul acestei hotărâri, impresia mea 

este că, Consiliul judeţean vrea să scape, sub orice formă, de această asociere, 

eventual, chiar dacă se vor face contracte cu Muzeul de Ştiinţele Naturii, sau cu 

Muzeul de Istorie, să fie problema lor, dar Consiliul judeţean să scape de acest 

„cartof fierbinte”. 

  Aceasta este impresia mea, mai ales după modul cum a fost concepută, 

prima dată, hotărârea. 

  Nu ştiu de ce, în continuare, Consiliul judeţean nu ar putea să se implice 

în nişte proiecte. 

  Eu am fost, sâmbătă, expre, să văd Grădina Botanică. Este un început... 
 

  Dl. Florin Auraş Dragomir 

  Domnule preşedinte, nu vă supăraţi, suntem la Diverse sau discutăm 

ordinea de zi? 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Da, aici era o rugăminte, dacă avem aceste discuţii, să le purtăm la 

Diverse, nu de alta, dar poate unii colegi nu sunt interesaţi de subiect. 

  Dacă aveţi alte probleme la ordinea de zi? Vă rog! 

  Dacă nu sunt, vă supun la vot. Cine este pentru? Vă mulţumesc. 

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 08 iunie 2015. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al 

judeţului, precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului judeţean 

Prahova pe semestrul I – 2015 – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

 3. 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. 

  4. 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. 

  5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Prahova – iniţiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

  6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova – iniţiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova, de doamna 
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consilier judeţean Ludmila Sfîrloagă şi de domnii consilieri judeţeni Adrian Manta, 

Constantin Negoi şi Dănuţ Marcel Cornea. 

  7. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare pentru Centrul Judeţean de Cultură 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 Victor Petrescu, Gheorghe Donache şi Cătălin Răzvan Niţă. 

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor judeţene 

din judeţul Prahova pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie pentru iarna 2015 – 

2016 – iniţiat de domnul Radu Cezar Liviu Ionescu, vicepreşedinte al Consiliului 

judeţean Prahova. 

  9. 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. 

  10. Proiect de hotărâre privind modificarea atribuirii în folosinţă gratuită 

a unor spaţii în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în 

municipiul Ploieşti, Şoseaua Vestului nr. 14 – 16 – iniţiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici ai obiectivului de investiţii „Amplasare semnal de intrare în judeţ şi 

hartă turistică (DN 1, Km 39+296-Km 39+358 dreapta, comuna Balta Doamnei)”, 

judeţul Prahova – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al 

Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Viorica Vasile şi de 

domnii consilieri judeţeni Toma Pinţoiu, Dan Ciolac, Daniel Şepşi, Dumitru 

Daniel Neagoe, Sebastian Danielescu şi Dorin Tudora. 

  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare şi modernizare clădire 

P+1E+M, construire împrejmuire parţială”, la imobilul din str. Tudor Vladimirescu 

nr. 127 – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Tudor, vicepreşedinte al Consiliului 

judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Viorica Vasile şi de domnii 

consilieri judeţeani Toma Pinţoiu, Dan Ciolac, Daniel Şepşi, Dumitru Daniel 

Neagoe, Sebastian Danielescu şi Dorin Tudora. 

  13. 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. 

14. Diverse. 

   

   Dl. Bogdan Andrei Toader 

                   Punctul nr. 1 la ordinea de zi, este aprobarea Procesului – Verbal al 

şedinţei ordinare din data de 08 iunie 2015. 

                Aţi avut la mapele dumneavoastră materialul, la comisii, dacă nu mă 

înşel? Îmi cer scuze. Eu ştiu că la Comisie şi pe site sunt un exemplar la fiecare 

comisie. 
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   Doamna Monica, doamna Adriana, a fost la comisie? 

 

  Dna Monica Giulan 

  A fost difuzat câte un exemplar pe comisie.  

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Deci, au fost, câte un exemplar pe comisie. Bun. 

  Dacă nu aveţi alte opinii, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? 

Dacă se abţine cineva? Unanimitate. 

 

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

 

  (Începând cu punctul următor, domnul consilier județean Necula 

Gheorghe participă la lucrările ședinței). 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Proiectul nr. 2 este proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 

bugetului propriu al judeţului, precum şi a bugetelor instituţiilor din subordinea 

Consiliului judeţean, pe semestrul I. 

  Domnul Dobre, eram sigur că aveţi... Vă rog, o opinie. Şi vă ştim punctul 

de vedere, dar este foarte bine... 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Nu, decât vreau să reiterez cifrele acestei execuţii. 

  Punctul de vedere îl ştiţi, pentru că mi l-am susţinut şi atunci când am 

aprobat execuţia bugetară pe 2014. 

  Deci, noi, la ora actuală, în primul semestru, deci, din suma pe care noi 

trebuia să o cheltuim în primul semestru, nu ştiu, pe şase luni de zile, nu am 

cheltuit decât 22% din 23%, ca să fiu mai corect, din ceea ce ne-am propus.  

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Anul trecut am reuşit 23 tot anul. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Nu, eu vorbesc de Secţiunea de dezvoltare, de cheltuielile Secţiunii de 

dezvoltare. Avem bani să mărim salariile, da.  

  Nu, eu cred că important este să facem şi investiţiile pe care ni le-am 

propus, mai ales că avem aşa: în Învăţământ - 11,56%, în Sănătate - 1,86%, în 

Transporturi, unde discutăm şi problema drumurilor şi reparaţiile de drum ş.a.m.d., 

23,47%, mă rog... 

  Făceaţi aprecieri, mai devreme, legate de salariu. 

  Eu cred că trebuie să avem, totuşi, nişte criterii de performanţă şi unul 

dintre criteriile de performanţă ale executivului Consiliului judeţean trebuie să fie 

acesta: modul în care se realizează investiţiile şi se fac cheltuielile investiţiilor 

respective. 

  Să ai, după şase luni de zile, 11,5% din ceea ce ţi-ai propus să cheltuieşti 

într-un an pe Secţiunea de dezvoltare, mi se pare extrem de puţin. 
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  Din acest punct de vedere, vă spun, din start, că grupul PNL nu va vota 

acest... se va abţine la acest punct, pentru că nu putem fi de acord cu aşa ceva. 

Mulţumesc. 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Am şi eu o întrebare. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă rog, domnul Cornea. 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Există vreo explicaţie la faptul că s-a putut realiza doar în proporţie de 

23% cheltuirea banului? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă sfătuiesc să vă uitaţi la televizor, în această privinţă. 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Bun. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Dacă vreţi un răspuns sincer, dar   dacă vreţi un al doilea răspuns 

sincer, luaţi în calcul că trei direcţii nu au şefi: Direcţia de achiziţii, Direcţia de 

patrimoniu... Ce vreţi să vă spun? 

  La achiziţii nu vrea nimeni să fie şef. Credeţi-mă! 

  V-am spus, cred că cel mai bine şi cea mai sigură explicaţie... 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Păi şi atunci cum se justifică acei 12% ceruţi de tot aparatul? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Se justifică prin prisma faptului că în 2010, acum cinci ani de zile, le-au 

scăzut salariile cu 25%. Aşa se justifică. 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Dar, atunci, cât era? 
 

  Dl.Adrian Florin Dobre 

  Da, dar nu a venit PSD-ul și le-a completat? 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu, îmi pare rău! Nu. 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Nu. Bun. Şi, atunci, în ce proporţie era? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Le-a completat la nivelul anului 2010. 
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  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Bun. În ce proporţie era cheltuit banul public în 2010, când li s-au tăiat 

salariile? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Într-o proporţie covârşitoare. Ştiţi de ce? 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Da. Bun. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu exista televizor. 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Bun. Atunci să aducem televizorul, să îl punem în locul lor. 

  Aceasta nu este, totuşi, o explicaţie. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Eu vă spun că este explicaţia logică. 

  Dacă aţi veni la una dintre şedinţele pe care le avem, săptămânal, cu 

aparatul propriu, o să vedeţi că aceasta este explicaţia: procedurile sunt greoaie, 

oamenii, înainte să semneze o lucrare, o verifică de trei, patru ori, ca să vadă că nu 

au greşit. Asta este. Aşa funcţionăm. 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Procedurile care? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Şi, credeţi-mă... 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Procedurile legale, nu le permite legea, sau mai inventăm noi proceduri 

pentru somnul nostru liniştit? Mai bine nu cheltuim şi... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Controlul managerial intern. Vedeţi ce frumos... 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Ceva nu este în regulă... 

  Dar, am achiesat foarte repede la ideea că avem 12% dreptul şi avem şi 

bonuri de vacanţe. Da? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu, este până la 12%, în primul rând, în limita bugetului şi a plafonului.  

Domnul Danielescu, vă rog! Îmi cer scuze, nu l-am văzut! Domnul Neaga şi-a 

aprins deja microfonul. Vă rog, domnul Neaga! 



 8 

 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  Se pune întrebarea de ce să majorăm salariile angajaţilor. 

  Da, tot televizorul este de vină, pentru că, domnilor, parlamentarii noştri, 

toţi, la grămadă, şi-au votat într-o veselie... aţi văzut cum au votat. 

  Oamenii aceştia care lucrează aici, de ce să nu aibă voie măcar la 12%? 

Că banii sunt tot de acolo, de la poporul român. 

  Deci, merită şi ei cei 12%. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Două secunde! Domnul Neaga, nimeni din cei care sunt prezenţi în faţa 

dumneavoastră, nu ar fi de acord cu o majorare de salarii în tot ce înseamnă 

administraţie publică locală, dar să se facă pe nişte principii şi pe nişte criterii 

foarte clare şi nu să venim în faţa Consiliului judeţean, să solicităm aprobarea 

execuţiei bugetare cu 11,5%, după şase luni de zile. 

  Acesta este punctul de vedere. 

  Cred că tot aparatul administrativ ar merita o astfel de majorare, dar pe 

nişte criterii clar stabilite. 

 

  Dl. Sebastian Danielescu 

  Din punctul meu de vedere, procentul de mărire a salariului este destul 

de mic. Cine nu ştie cuantumul... 

 

  Dna Ludmila Sfîrloagă 

  Am ajuns la Diverse? 

 

  Dl. Sebastian Danielescu 

  Nu, despre aceasta era vorba. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Bun. Nu... 

 

  Dl. Sebastian Danielescu 

  Cuantumul salariului respectiv... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ... vă rog să îi permiteţi domnului să îşi termine ideea şi... 

 

  Dl. Sebastian Danielescu 

  Mulţumesc, domnul preşedinte. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ... îl rugăm să fie... 

 

  Dl. Sebastian Danielescu 

  Cuantumul salariului respectiv, în sector bugetar, este, oricum, foarte 

mic. 
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  Deci, nu văd absolut nicio problemă în această mărire. 

  În altă ordine de idei, felul în care sunt utilizaţi aceşti salariaţi este treaba 

conducerii. 

  Deci, dacă ne referim la realizările acestea de 11 la 23%, orice explicaţie 

am găsi pentru acest procent, din punctul meu de vedere, nu stă în picioare şi este 

bine să avem o gândire mai profundă la acest capitol. 

  Eu am convingerea că, în situaţia în care ar exista continuitate la 

conducerea Consiliului judeţean, nu ne-am afla în această situaţie. 

  Nu spun, neapărat, că este vina celor doi vicepreşedinţi, dar, cu 

siguranţă, când pleci dintr-un domeniu şi ajungi în altul, până te familiarizezi cu 

problemele de acolo, îţi trebuie nişte perioade de timp şi, aici, până la urmă, de 

vină este legislativul, pentru că nu poţi să pui şi să schimbi vicepreşedinţi la 

Consiliul judeţean, după bunul plac. 

  În situaţia în care ne aflăm acum, nu ne aflăm din cauza procedurilor, 

pentru că procedurile acestea sunt de ani de zile.  

  Sincopa managerială îşi spune, în acest moment, cuvântul. Mulţumesc. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Dacă îmi permiteţi şi vă răspund foarte scurt, ca să continuăm şedinţa: o 

să aducem execuţia bugetară, la primul semestru pe 2014, când eraţi 

vicepreşedinte. 

  Vă asigur că, la sfârşitul anului 2014, am avut 27. 

  În aceeaşi măsură, sunt sigur că, la primul semestru al anului 2014, nu 

am avut mai mult de 15%. Cum vreţi dumneavoastră. Dar o aducem imediat şi vă 

răspundem. Vă mulţumim. 

  Continuăm. 

 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  Vinovat este tot „acarul Păun”. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

                Nu, dacă ați spus că, conducerea, trebuie să îşi asume... conducerea a 

fost, la un momdent dat şi dânsul şi continuăm această discuţie, iar eu vă spun că 

situaţia este creată şi datorită televizorului. 

 

  Dl. Sebastian Danielescu 

  O precizare scurtă, domnule preşedinte. 

  La momentul respectiv, totuşi aveam un preşedinte la Consiliu judeţean. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Corect. Foarte corect. Îl avem în continuare. 

  Proiectul nr. 2 ar trebui supus la vot, aşa că vă rog frumos... Cine este 

pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 14 abţineri care sunt cuantificate ca 

voturi împotrivă. Deci, avem 19 voturi.  

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 19 voturi  pentru 

(Toader Bogdan Andrei, Ionescu Radu Cezar Liviu, Sfîrloagă Ludmila, Viter 
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David Andrei, Petrescu Victor, Ionică Ion, Meșca Darius Dumitru, Manta Adrian, 

Neaga Gheorghe, Sandu Ana, Șepși Daniel, Costin Zaharia, Niculescu Diana 

Georgiana, Niță Cătălin Răzvan, Dosaru Elena Iuliana, Pătrașcu Vasile, Pințoiu 

Toma, Dragomir Florin Auraș și Tabacu Jenica) și 14 abțineri (Dobre Adrian 

Florin, Danielescu Sebastian, Vasile Viorica, Cornea Dănuț Marcel, Ciolac Dan, 

Donache Gheorghe, Fenichiu Ion Marius, Neagoe Dumitru Daniel, Necula 

Gheorghe, Negoi Constantin, Nicolai Marius, Moraru Romu, Tudora Dorin și 

Elisabeta Popovici). 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Proiectul nr. 2 a trecut. 

  Proiectul nr. 3 pe ordinea de zi este hotărârea privind rectificarea 

bugetului propriu al judeţului Prahova şi a bugetelor unor instituţii din subordinea 

Consiliului judeţean.  

  Este vorba de realocarea unor sume. 

  S-a diminuat cu un milion de lei suma de la plombe. 

  Era deja prevăzută, la începutul anului, la Direcţia de Protecţie a 

Plantelor şi astfel nu mai era necesară în bugetul nostru. 

  De asemenea, s-a făcut o rectificare la Bunuri și Servicii şi s-au găsit 

fondurile necesare pentru reabilitarea unor drumuri judeţene, care au fost afectate, 

datorită calamităţilor de la începutul anului 2015. 

  Este vorba despre Boldeşti, drumul spre Seciu, dacă îl ştiţi cu toţii, DJ 

232, este vorba despre drumul de la Drajna, în două poziţii, drumul de la Şoimari, 

Păcureţi, Salcia, DJ 234, după cum bine îl cunoaşteţi, unde este... chiar şi Surani, 

da, aşa este şi am considerat necesară această abordare. 

  Este vorba de o lucrare de punere în siguranţă, mai exact, cu piloni 

foraţi, cu centuri betonate, cu plasă...  

                Este iniţiativa domnului Ionescu, trebuie să îi arog acest merit, pentru că 

dânsul... 

  Dar, mai întâi, să ne apucăm de lucrări, sunt lucrări mici, dar care sunt 

foarte necesare pentru punerea în siguranţă a drumurilor.  

  Suma totală cu care a fost rectificat bugetul este undeva la 3,2 milioane, 

dar pot să vă citesc exact, mai bine, dar l-aţi avut la dispoziţie şi presupun că v-aţi 

uitat măcar la drumurile care au fost, iar suma totală, v-am spus, este de 3,2 

milioane. Cine este pentru? Îmi cer scuze! Opinii, comentarii, sugestii? Domnul 

Dobre. 
 

  Dl. Sebastian Danielescu 

  Cunosc traseele respective. 
 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Nu era decât o sugestie pentru viitor: atunci când se fac astfel de 

rectificări bugetare şi avem astfel de obiective pe care vrem să le realizăm, mai ales 

pentru situaţii de urgenţă, să se prezinte după Raportul de specialitate, să fie lista, 

simplu, să o vedem, nu să stăm să o căutăm, că nici nu este prezentată în material. 

  O listă cu reparaţiile pe care propuneţi să le faceţi. Bine, nu, pentru toţi 

colegii. Mulţumesc. 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader  

  Revin la domnul Danielescu. Vă anunţ că la primul... 
 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Cred că este la Diverse, domnul preşedinte... 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ... semestru, primul semestru a avut 17% execuţie bugetară, pe 2014. Da, 

suntem cu mult în urmă, recunoaştem. 

  Bun. Acum, la acest punct de pe ordinea de zi, la punctul 3. Cine este 

pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Un vot... 
 

  Dna Alina Georgiana Tincă 

  Vă abțineți? 
 

  Dna Ludmila Sfîrloagă 

  Da.   
 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 32 voturi pentru și 1 

abținere (Sfîrloagă Ludmila). 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Proiectul nr. 4 este proiect de hotărâre privind desemnarea unor 

reprezentanţi ai Consiliului judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor 

la societăţile comerciale la care acesta are calitatea de acţionar. 

  Este vorba de două modificări. Domnul Petrescu de la „Parcul Industrial 

Ploieşti” se mută la „Parcul Industrial Brazi”, iar domnul Neaga, care, actualmente, 

este la „Parcul Industrial Brazi”, se mută, în locul domnului Petrescu, la „Parcul 

Industrial Ploieşti”. 

  Şi aici aş dori să fac un amendament. A fost rugămintea domnilor şi am 

spus că nu... Dânşii cunoaşteau mai bine problemele dintr-un loc şi au spus că se 

descurcă mai bine şi... 

  Aş dori să fac un amendament aici: unul dintre colegii noştri, domnul 

Pătraşcu, de patru luni de zile, de când a fost acea hotărâre, cu privire la „Hidro 

Prahova”, cu desemnarea noilor consilieri judeţeni în AGA, nu mai este membru al 

niciunui astfel de for de conducere, nu mai are nicio AGA dânsul şi, astfel, aş 

propune, către dumneavoastră, să avem un amendament, în cadrul acestui punct, ca 

dânsul să intre la AGA de la „Parcul Plopeni”, unde există un loc vacant. 

  Dacă sunteţi de acord cu acest amendament, v-aş ruga să votăm, separat, 

amendamentul, adică, dacă sunteţi de acord cu introducerea lui. Cine este pentru? 

Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 
 

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

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Şi acum, în totalitatea ei, cu modificările de care v-am spus, cu mutarea 

celor doi domni consilieri şi cu domnul Pătraşcu. Cine este de acord? Împotrivă? 

Dacă se abţine cineva? Unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi pentru. 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulţumesc frumos. 

  Proiectul nr. 5 pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind 

modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului 

judeţean Prahova. Doamna Chiriţă este aici? 

  Este vorba de promovări. După cum ştiţi, legea spune că, la trei ani de 

zile, sunt evaluaţi şi, dacă corespund, sunt promovaţi în grad. 

  Este vorba de funcţionarii publici care ajung la clasa... la grad superior şi 

acolo rămân. Se plafonează... 

 

  Dna Steliana Chiriţă 

  Treapta trei, salariu 1560. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Treapta trei, care, în grila de salarizare, începe de la 1.560. Am auzit, am 

zis că se plafonează. Credeţi-mă... se plafonează... 

 

  Dna Steliana Chiriţă 

  Da, dar după 25 de ani vechime să ai 1560... 
 

  Dna Viorica Vasile 

  Îi înaintați ca șef serviciu. 
 

  Dna Steliana Chiriţă 

  Păi, nu mai există. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu mai există. Ai un anumit cuantum de funcții de conducere în funcție 

de câți angajați. 
 

  Dl. Sebastian Danielescu 

  Dar și cei 10%? 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Cei 12, 12, până la. 
 

  Dna Viorica Vasile 

  Dar de unde aveți bani? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  De la investiții. 

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

 

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

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Proiectul nr. 6 este proiect de hotărâre privind modificarea statului de 

funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor – Prahova. 



 13 

  Aici, doamna Ornella, o singură promovare am văzut că este la 

dumneavoastră. Este vorba de o singură promovare la Direcţia... 

  Dacă aveţi întrebări pentru doamna director? Dacă este de acord să i se 

mărească salariul cu 10%? Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 

Unanimitate. 

 

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

 

  Dl. Sebastian Danielescu 

  Nu este, că domnul Neaga nu a votat. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Nu cred. 

  Bun. Se vede că suntem în vacanţă, cu toţii şi suntem detaşaţi. Bun. 

  Haideţi, vă rog frumos, că mai avem puţin! 

  Proiectul nr. 7 este proiect de hotărâre privind modificarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul judeţean de cultură 

Prahova. 

  Aici, domnul director vă poate spune mai multe. 

  Este vorba de două modificări, două denumiri. 

  În primul rând, este vorba de teatrul „Equinox”, care se numeşte acum 

„Mythos” şi librăria... nu, staţi aşa un pic... şi Corala. 

  Domnul director, dacă ne puteţi spune despre ce este vorba? 

 

  Dl. Dragoș Grigorescu 

  Am avut oportunitatea de a prelua Corala „Danielescu”, formaţie 

artistică de prestigiu, veche de aproape 40 de ani, care activa în cadrul Casei de 

Cultură a Sindicatelor. Acolo, s-a considerat că nu mai au nevoie de ei. 

  Din punctul meu de vedere, fiind o activitate principală mai mult decât 

remarcabilă, mi s-a părut normal ca ei să fie preluaţi de către Direcţia de cultură a 

judeţului, de Centrul nostru. 

  Este o formaţie de amatori, în sensul că nu sunt plătiţi, ei sunt profesori 

de muzică... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Scrie că nu sunt remuneraţi. 

 

  Dl. Dragoș Grigorescu 

  ... nu sunt remuneraţi... Consider că este o creştere de portofoliu şi de 

capacităţi a Centrului judeţean de cultură şi, atunci, de aceea am iniţiat această, să 

zic aşa, dare. 

  A doua, este vorba de transformarea vechii edituri „Libertas”, editura 

„Libertas” apărută în anii 1990, la început, de aici şi denumirea de „Libertas”, a 

avut un statut, sau aşa, un traseu cultural, ca să spun, care nu mai coincide astăzi cu 

noile reglementări a ceea ce înseamnă catalogare, Centru ISBN, Centru ISSN şi 

atunci am zis: „Hai să o luăm de la capăt, cu toate reglementările, aşa cum cer 

legile în vigoare!” Atât.  
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Am înţeles. Vă mulţumim frumos! 

  Dacă are cineva... Vă rog, domnul Cornea. 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Am o întrebare, care sper să mă lămurească, cât de cât. 

  Domnii din fanfară sunt tot amatori? Pentru că am fost la dezvelirea unui 

bust şi ne-au cântat domnii aceia din fanfară Imnul României. L-am recunoscut cu 

greu, dar pe cel al Statelor Unite, nici pe departe. Mulţumesc. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Aici pot să vă răspund eu. 

  Dacă aţi observat vârsta domnilor din fanfară, dacă îi puneam să cânte 

Imnul Federaţiei Ruse, sunt sigur că îl cunoaşteau mai bine. Bănuiesc. Bun. 

  Acestea fiind spuse, vă supun 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. 8 este proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării     

drumurilor judeţene din judeţul Prahova pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie 

pentru iarna 2015 – 2016.  

               Este un proiect iniţiat de domnul Radu Ionescu. Dacă doreşte să vi-l 

prezinte... 

 

  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

  Dacă sunt întrebări. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Dacă sunt întrebări? 

  După cum bine ştiţi, în fiecare iarnă, noi, în fiecare vară, demarăm 

procedura de deszăpezire pentru iarna care urmează. 

  Astfel, stabilim drumurile pe niveluri de prioritate şi de viabilitate, în 

vederea întreţinerii lor pe perioada de iarnă. 

  Dacă aveţi întrebări? Aveţi acolo clasificare, după cum aţi văzut, 

anumite drumuri sunt închise, după cum bine ştiţi: drumul de la Lutul Roşu la 

Valea Doftanei, drumul de la Brebu – Pietriceaua,  avem şi drumul de la Zalhana - 

DJ 101A, pe care l-am studiat şi noi, împreună, astăzi. Da şi drumul la Schiuleşti se 

închide, după cum bine ştiţi, domnul Moraru. 
 

  (Domnul consilier județean Neaga Gheorghe a ieșit din sala de ședință). 
 

  Dl. Romu Moraru 

  Drumul Ştefeşti - Slănic, deci, el este închis tot timpul anului, nu numai 

pe timp de iarnă, dacă vă referiţi la acel drum care trece pe lângă Balnear. Şi de 

mult exista un proiect... 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Dar are foarte multe alunecări de teren și este... 

 

  Dl. Romu Moraru 

  Nu are foarte multe alunecări de teren, decât o porţiune de vreo 500 de 

metri... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Da. Îmi cer scuze! 

 

  Dl. Romu Moraru 

  Ar scurta distanţa între Slănic - Ștefești... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Este una cât toate. Scuze! Spuneţi! 

 

  Dl. Romu Moraru 

  Ar scurta distanţa cu vreo 17 km. Ar fi un drum pe care ar trebui să îl 

luăm la analiză, să îl facem, probabil, la anul. 

  Aceeaşi chestiune este şi la drumul Slănic - Schiuleşti. 

  Am mai avut noi acel proiect cu apa de la Crasna, spre Gogon, care ar fi 

rezolvat foarte mult problema şi a Slănic-ului şi a Schiuleşti-ului şi, bineînţeles, 

drumul. 

  Nu mai ştiu în ce fază este acest proiect, dar şi acest drum, credeţi-mă, 

nu numai iarna, chiar şi acum, este foarte greu practicabil şi văd că este băgat la 

nivelul 4. Aş vrea şi eu un răspuns aici. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Da. 

 

  Dl. Romu Moraru 

  De ce este băgat la nivelul 4, un drum care, spuneţi dumneavoastră că 

numai iarna este închis? El este tot timpul anului. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Acest nivel este nivelul 4 pentru perioada de iarnă.  

  Această clasificare este pentru această perioadă. Vorbim de cât de 

circulat este drumul, cât de greu este practicabil, cât de greu se poate face 

deszăpezirea pe el şi traficul de care este el grevat, pentru că, una este să ai un 

drum pe care oamenii fac naveta şi trebuie să fie deszăpezit, cu prioritate şi alta 

este să ai un drum, pe care circulă trei, cinci maşini, zi de zi. 

 

  Dl. Romu Moraru 

  Ideea era alta, mă scuzaţi, domnul vicepreşedinte.  

  Ideea era ca acest drum, cel puţin drumul Slănic - Schiuleşti, să se facă. 

De ce? 
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  Mănăstirea Crasna este un loc de pelerinaj şi, credeţi-mă, de la an la an, 

creşte acest număr. 

  Este un obiectiv nu numai... a devenit turistic, în ultimul timp, iar, nu în 

ultimul timp şi ca idee, Slănic-ul ar avea o deschidere în zona Nord, pentru că ştiţi 

foarte bine că celălalt drum, care leagă Slănic-ul de Teişani, de DN1A, acela este 

închis pe timp de iarnă şi noi suntem o zonă închisă. 

  Dacă s-ar face şi acest drum, din motivele pe care le-am invocat aici, 

credeţi-mă că ar fi o realizare a Consiliului judeţean. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Sunt de acord cu dumneavoastră, domnul Moraru. 

 

  Dl. Romu Moraru 

  Nu mai puțin că sunt din zonă şi ştiu foarte bine. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  O întrebare. Știţi că avem proiect, pe cei 1,9 km. Corect? Avem proiect. 

 

  Dl. Romu Moraru 

  Proiectul din 2012, mai avem un pic... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Ştiu. 

 

  Dl. Romu Moraru 

               ... şi facem 2016. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Dar am participat, împreună, când am supus acel proiect pe ordinea de zi 

şi ştiţi... 
 

  Dl. Romu Moraru 

  Da. 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ... problema este că avem acea conductă de apă. 

                Până nu rezolvăm problema cu acea conductă, nu putem să ne apucăm de 

drum, nu facem mai întâi drumul, apoi venim cu conducta, spargem iar drumul. 

  Ştiţi motivele pentru care s-a... 
 

  Dl. Romu Moraru 

  Da, am înţeles. Toată treaba este să nu uităm. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  De uitat... 
 

  Dl. Romu Moraru 

  Cel puţin, până în 2016, când eu cred că nu voi mai fi în acest Consiliu 

judeţean, măcar cu atât, să zic şi eu la oamenii de acolo: „Măi, am insistat pentru 
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acel drum, pentru acea apă şi pentru acea legătură între Slănic şi Ştefeşti”, unde, de 

fapt, m-am și născut. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Există stenograme la şedinţă, care vor confirma cât de mult am insistat. 

 

  Dl. Romu Moraru 

  Mulţumesc, domnul vicepreşedinte. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Pentru puţin. Dacă mai sunt alte probleme, întrebări? 

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

abţine cineva? Unanimitate. 

 

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

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Numărul 9, 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, judeţul Prahova”. 

  După cum bine ştiţi, este a cincea oară, cred, când vă supun la vot acest 

proiect. 

  Este un proiect cu două treimi. Dacă aveţi întrebări? Domnul Dobre, vă 

rog. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Mulţumesc. Să nu reluăm discuţiile pe care le-am avut şi în Comisia... în 

momentul în care am pregătit această şedinţă... 

  Voiam să vă mulţumesc pentru că aţi pus în ordine materialele care 

fundamentau acest proiect de hotărâre, astfel încât astăzi, eu, cel puţin, nu am 

constatat nicio inadvertenţă, ca să votăm acest proiect de hotărâre. Mulţumesc. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Şi noi vă mulţumim, de asemenea, că ne apreciaţi munca. 

 

  (Domnul consilier județean Neaga Gheorghe a revenit în sala de ședință). 

 

  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

  Vreau să vă dau şi o veste bună: cred că am găsit deja primul client 

pentru a se muta acolo, care se numeşte „Hidro Prahova”, care, am constatat că 

plăteşte 6 miliarde pe an chiria acolo, la Romtelecom, ceea ce mi se pare o sumă 

aberantă. 1.215 mp, nişte birouri cât sala aceasta pe aici, deci, se vor muta, 

frumuşel, acolo, la 2 euro cât este pe mp acolo şi vom face economie de câteva 

miliarde. Vă mulţumesc pentru faptul că votaţi această hotărâre. 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Ei ştiu, ei vor... 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Având în vedere că încă suntem acţionari majoritari acolo, presupun că 

vom avea un cuvânt de spus, în această privinţă. 

  Bun. Acum vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine 

cineva? 

 

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

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Cred că astăzi, 14 iulie, ziua Franţei, este o zi istorică şi din acest punct 

de vedere. Vă mulţumesc. 

  10, proiect de hotărâre privind modificarea atribuirii, în folosinţă 

gratuită, a unor spaţii în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în 

municipiul Ploieşti, Şoseaua Vestului. 

  Aici, după cum bine ştiţi, noi am avut, până acum o jumătate de an, 

chiriaşi Oficiul de Cadastru şi Proprietate Imobiliară, dânșii au plecat, au rămas 

nişte spaţii goale, vacante, iar Comisariatul, ITRSV-ul, cum îl cunoaştem cu toţii, a 

solicitat două birouri pentru a-şi desfăşura, într-o manieră mai bună, activitatea. 

  Adevărul este că au destul personal acolo, sunt vreo 27 de oameni şi 

chiar stăteau destul de înghesuiţi.  

  Spaţiile oricum nu mai erau folosite, o să le întreţină, o să le igienizeze. 

  Acum, vă anunţ, de asemenea, că este un proiect cu două treimi. 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Noi suntem convinşi că vor fi utilizaţi, mai ales că s-a hotărât să iasă pe 

teren, să prindă hoţii de lemne, vă daţi seama ce de procese - verbale vor avea de 

depozitat acolo, de arhivat. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Am înţeles că înfiinţează Garda Forestieră.  

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  ...un rastel de arme, pe acolo prin... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Cât timp nu afectează structura clădirii... 

  Bun. Vă supun la vot acest proiect de pe ordinea de zi. Cine este pentru? 

Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate. 

 

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

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Numărul 11 este proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico – economici  ai obiectivului de investiţii „Amplasare semnal de intrare în 

judeţ şi hartă turistică pe DN1, km 39+296, la km 39+358, în comuna Balta 

Doamnei”. 
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  Pe scurt, este vorba de o iniţiativă pe care am avut-o anul trecut, este 

vorba de înlocuirea vechiului semn de intrare în judeţ de pe DN1...  

  Deci, scrie Balta Doamnei, pentru că unitatea teritorială administrativă 

de care aparţine acea zonă este Balta Doamnei. 

  Este vorba de înlocuirea semnului de intrare în judeţ, plus o hartă 

turistică în care doamna... Nu este doamna Luminiţa Iatan aici? Doamna Luminiţa 

ne-a ajutat cu proiectarea, cu obţinerea autorizaţiei, a certificatelor, a avizelor, tot, 

de la CNADNR. Este destul de greu. 

  Ne-am retras un pic într-o insuliţă, ca să avem loc şi pentru harta 

turistică. 

  Indicatorii mi se par... dacă nu mă înşel, proiectul are o valoare de 40 

mii, dar aceasta... 

  Bun. Dacă aveţi întrebări? 

  Dacă nu aveţi, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul 

Tudora? Dacă se abţine cineva? Trei şi domnul Moraru, patru. 

 

  Dna Alina Georgiana Tincă 

  Patru abţineri. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Patru abţineri. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 28 voturi pentru 

(Toader Bogdan Andrei, Ionescu Radu Cezar Liviu, Sfîrloagă Ludmila, Viter 

David Andrei, Petrescu Victor, Ionică Ion, Meșca Darius Dumitru, Manta Adrian, 

Neaga Gheorghe, Sandu Ana, Șepși Daniel, Costin Zaharia, Niculescu Diana 

Georgiana, Niță Cătălin Răzvan, Dosaru Elena Iuliana, Pătrașcu Vasile, Pințoiu 

Toma, Dragomir Florin Auraș,  Tabacu Jenica, Cornea Dănuț Marcel, Ciolac Dan, 

Donache Gheorghe, Fenichiu Ion Marius, Neagoe Dumitru Daniel, Necula 

Gheorghe, Negoi Constantin, Nicolai Marius și Elisabeta Popovici), 1 vot 

împotrivă (Tudora Dorin) și 4 abțineri (Dobre Adrian Florin, Danielescu Sebastian, 

Vasile Viorica și Moraru Romu).  

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Da. Bun. 

  Numărul 12 este proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico - economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare şi modernizare 

clădire P+1E+M, construire împrejmuire parţială”. 

  Este vorba de clădirea de pe Tudor Vladimirescu, unde funcţionează 

Colegiul Medicilor. Este clădirea noastră, unde ei îşi desfăşoară activitatea şi care a 

necesitat reparaţii destul de mari, zic eu. 

  Dânşii au venit cu o sumă de bani, iar noi îi sprijinim cu suma de 70 mii 

de lei, având în vedere că, clădirea este a noastră şi... Nu s-a făcut, dar este vorba 

de o consolidare, reparaţie acoperiş, este... Vă rog, domnul Dobre. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Consolidare şi modernizare clădire, construire, împrejmuire parţială... 



 20 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

   Este vorba de o porţiune de gard.  

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  ...demolare, consolidare, structură de rezistență, refacere acoperiş, 

refacere arhitectură. 

                Şi mai este un proiect, pe care... ziceaţi aşa: finanţare obiectiv – din 

bugetul județului, conform bugetului aprobat, fonduri Colegiul Medicilor. Cât... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Au venit două miliarde şi jumătate. 

  Bun. Dacă aveţi alte întrebări? Dacă nu, vă supun la vot. Două miliarde 

şi jumătate, vă spun eu. 

  Dacă nu mai aveţi alte opinii, vă supun la vot. Cine este pentru? 

Împotrivă? Domnul Tudora, împotrivă?  

 

  Dl. Dorin Tudora 

  Da. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Dacă se abţine cineva? Doamna Vivi. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 31 voturi pentru 

(Toader Bogdan Andrei, Ionescu Radu Cezar Liviu, Sfîrloagă Ludmila, Viter 

David Andrei, Petrescu Victor, Ionică Ion, Meșca Darius Dumitru, Manta Adrian, 

Neaga Gheorghe, Sandu Ana, Șepși Daniel, Costin Zaharia, Niculescu Diana 

Georgiana, Niță Cătălin Răzvan, Dosaru Elena Iuliana, Pătrașcu Vasile, Pințoiu 

Toma, Dragomir Florin Auraș, Tabacu Jenica, Dobre Adrian Florin, Danielescu 

Sebastian, Cornea Dănuț Marcel, Ciolac Dan, Donache Gheorghe, Fenichiu Ion 

Marius, Neagoe Dumitru Daniel, Necula Gheorghe, Negoi Constantin, Nicolai 

Marius, Moraru Romu și Elisabeta Popovici), 1 vot împotrivă (Tudora Dorin) și 1 

abținere (Vasile Viorica).  

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulţumesc. 

  Ultimul proiect de pe ordinea de zi, este proiect de hotărâre privind 

atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane 

pentru curse regulate speciale. 

  Domnul Şepşi, presupun că nu participă la vot, să se stipuleze... 

  Atunci, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine 

cineva? 

 

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

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Dacă nu, vă mulţumesc şi am trecut la punctul Diverse. 
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  Vă rog, în ordinea în care... domnul Dobre, apoi domnul Neagoe, sau 

domnul Neagoe, depinde cum vă înţelegeţi între dumneavoastră, colegii. 

 

  Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

  Da, eu o să am o intervenţie scurtă. 

  Aş vrea să o felicit, în nume personal, dar public, în acelaşi timp, pe 

doamna Ludmila Sfîrloagă, pentru activitatea pe care o are la... ca preşedintă a 

delegaţiei României la Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Consiliul 

Europei. 

  Nu ştiu dacă ştiţi, am citit şi eu prin ziare că 27 de Consilii locale din 

judeţul Covasna, Harghita şi Mureş au solicitat sprijinul Consiliului Europei, în 

vederea obţinerii autonomiei Ținutului Secuiesc. 

  Au fost reprezentate la acest Congres de preşedintele Consiliului 

judeţean Covasna şi de primarul municipiului Sfântu Gheorghe şi aici o să vă citez, 

exact. Două minute durează: „Chiar dacă prezenţa unui grup de aproximativ 

douăzeci de persoane, de naţionalitate maghiară, condus de şefa delegaţiei 

Ungariei la CPLRE a creat presiuni asupra membrilor comisiei, preşedinta 

Delegaţiei naţionale a României, doamna Ludmila Sfîrloagă a reuşit, prin 

intervenţia argumentată şi hotărâtă, să obţină respingerea atât a arbitrajului cerut de 

reprezentanţii Ținutului Secuiesc, cât şi a posibilităţii ca acest Congres să trimită o 

misiune de monitorizare în România”. Acest demers a avut şi sprijinul celorlalți 

membrii ai delegaţiei României. 

  Deci, este bine ca, din când în când, să luăm la cunoştinţă că sunt colegi 

ai noştri care au şi alte activităţi şi care ne reprezintă foarte bine în alte instituţii din 

Europa. Mulţumesc. 

  Sincer, eu mă aşteptam să vină din partea altor colegi, dar... 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Sincer, noi am felicitat-o acum o lună şi jumătate, când s-a întâmplat 

acest lucru. 
 

  Dl. Dumitru Daniel Neagoe 

  Şi eu ştiam că este mai veche, dar cred că era bine să fie făcută şi public, 

că aşa... Eu am felicitat-o şi i-am dat telefon, de atunci, dar... 
 

  Dl. Gheorghe Neaga 

  Domnul preşedinte, vă spun eu, se apropie alegerile. 
 

  Dna Viorica Vasile 

  Şi, sincer, ar trebui să o felicităm şi în presă, aşa cum eu am făcut, am 

postat pe Facebook, cu colegul meu, Dan Neagoe... 
 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Pentru Marea Unire. 
 

  Dna Viorica Vasile 

  Nu, când s-a întâmplat, imediat, în acea seară am făcut lucrul acesta, am 

postat, chiar dacă sunt de la alt partid. 

  I-am recunoscut meritele doamnei Sfîrloagă. 
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  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Doamna Sfîrloagă. 

 

  Dna Ludmila Sfîrloagă 

  Da. Dragi colegi... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă rog frumos! 

 

  Dna Ludmila Sfîrloagă 

               ... acum, dacă tot nu m-aţi felicitat când trebuia, mai, în fine... 

  Nu vorbesc de cei care m-au felicitat acum, ci de cei care vociferau 

acum. 

  Eu aş vrea să vă spun alt lucru. 

  Sâmbătă, am fost invitată de Preasfinţia Sa, episcopul Andrei al 

Harghitei şi al Covasnei, la Întorsura Buzăului, tocmai pentru această...de a-mi 

aduce mulţumiri publice, pentru că era întâlnirea românilor din Covasna, Harghita 

şi Mureş. 

  Dar, am preferat să mă duc la Podul de Flori de peste Prut, la Ungheni, 

unde am participat, cu o delegaţie a Consiliului judeţean. Îi mulţumesc colegei 

mele Viorica Vasile, care a mers în acestă delegaţie. 

  Au fost momente de mare trăire patriotică, vă spun sincer, dar, mai am să 

îi mulţumesc cuiva, domnului Marius Fenichiu, care a văzut apelul pe Facebook şi 

în presă şi a venit duminică, în gară, a întâmpinat Trenul Unirii. 

  Eu vă spun, am participat, în continuare şi la marş, la Bucureşti, iar ieri, 

mulţumesc tuturor celor care au participat în Parcul Bucov, la întâlnirea cu cei o 

sută de tineri basarabeni care au venit pe jos, de la Chişinău, până la Iaşi şi care, 

ieri, ne-au făcut onoarea să vină în Parcul Bucov, unde au participat la 

manifestările organizate de noi. 

  Mulţumesc tuturor şi vă mulţumesc şi pentru aprecierile pentru munca pe 

care o depun la Consiliul Europei.  

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Şi noi vă mulţumim. Domnul Dobre, vă rog, iar apoi domnul consilier... 

Vă rog. 

 

  Dl. Adrian Florin Dobre 

  Da. Astăzi am participat la prima şedinţă AGA, în cadrul „Parcului 

Industrial Bărcăneşti”. 

  Cred că sunt foarte multe situaţii care trebuie clarificate acolo şi trebuie 

puse la punct, mai ales că, aş putea spune că, în momentul de faţă, „Parcul 

Industrial Bărcăneşti” are un avantaj, având în vedere că unul din vicepreşedinţii 

Consiliului judeţean a fost membru AGA acolo.  

  Şi să clarificăm, odată pentru totdeauna, alături de Comisia economică, 

situaţia de acolo şi să vedem cum deblocăm, din punct de vedere financiar, acest 
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Parc, astfel încât, în cel mai scurt timp, să-şi realizeze proiectele pe care le au şi să 

aducem investitori acolo. Mulţumesc. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader  

  Da. O să facem o analiză foarte riguroasă asupra mai multor Parcuri 

Industriale la care noi suntem acţionari majoritar. 

  Trebuie să găsim soluţii şi soluţii destul de rapide. 

  Să ştiţi că ne-am gândit la câteva variante. 

  Domnul Ionescu a zis, în ultima variantă, să-l facem parte componentă a 

„Parcului Industrial Ploieşti”, tocmai ca să aibă nişte bani pentru a investi acolo, în 

utilităţi, pentru a reuşi să atragă un investitor. 

  Fără utilităţi acolo, sincer, nu vine, deocamdată, nimeni, decât îşi declară 

intenţia şi aşteaptă ca noi să tragem utilităţi. 

  Parcul nu are fonduri, noi nu putem să îi mai dăm, că înseamnă aport la... 

Am făcut o analiză şi vă spun că trebuie, împreună cu toate grupurile politice, să 

avem o decizie coerentă. 

  Bun. Vă mulţumesc şi eu. Vă rog. 

 

  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

  Profit de ocazie, ca să nu mai facem apeluri telefonice către colegii noştri 

din AGA de la „Hidro Prahova” şi către liderii de grupuri politice, dacă doresc, eu 

aş dori să vină la o discuţie, joi, la ora 11,00, cu toţi primarii localităţilor care sunt 

în „Hidro”, să discutăm despre celebra mărire de tarif a apei şi consecinţele care 

decurg de aici. 

  Am avut o discuţie, deja, prealabilă, cu nişte colegi, luni, ieri, parcă, da 

şi concluziile sunt destul de complicate. 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Poate nu ar strica să dezvoltaţi un pic subiectul... 

 

  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu  

  Nu, este... 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  ... ca să ştie colegii noştri, pentru că va fi... 

 

  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

  Ar dura foarte mult, dacă... 

 

  Dl. Dănuţ Marcel Cornea 

  Nu, dar, în mare, aşa... 

 

  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

  ... doriți, eu pot să o fac... 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  La ce oră, domnul Ionescu? 
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  Dl. Radu Cezar Liviu Ionescu 

  La ora 11,00. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  La ora 11,00. Bun. Mulţumim. Domnul Dragomir s-a înscris? Vă rog. 

 

  Dl. Florin Auraş Dragomir 

  Da, un minut. Mă înscrisesem la proiectul de hotărâre privind 

rectificarea de buget, dar nu m-aţi văzut, domnul vicepreşedinte, vă uitaţi mai mult 

pe acolo şi de aceea mă înscriu acum la Diverse, pentru că vreau şi eu să 

mulţumesc, chiar dumneavoastră, domnule vicepreşedinte Radu Ionescu şi tuturor 

lucrătorilor din Consiliul judeţean, de la Direcţia economică, pentru faptul că au 

luat în considerare o solicitare a Şcolii speciale din Vălenii-de-Munte. 

  Împreună cu domnul consilier judeţean Niţă, suntem acolo, facem parte 

din Consiliul de administraţie şi mulţumirea constă în faptul că aţi ţinut cont de 

această solicitare şi aţi alocat o parte din suma pe care va trebui să o alocăm pentru 

igienizarea acelui spaţiu. 

  Sunt foarte mulţi ani de când acolo nu s-au mai făcut lucrări de 

igienizare, în mod corespunzător şi, ca atare, vă mulţumesc şi în numele Asociaţiei 

comitetului de părinţi din acea şcoală şi, doi, dacă aţi început să vă îndreptaţi 

atenţia către semnalele de intrare în judeţ, vă rog să aveţi în vedere şi semnalul de 

intrare în judeţ dinspre Braşov, în comuna Măneciu şi vă asigur că, doar o 

revopsire a aceluiaşi,  o cosmetizare, va costa suficient de puţini bani, ca să putem 

să realizăm acest lucru. Mulţumesc. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Sunt de acord. Şi noi vă mulţumim. 

  Ideea Şcolii speciale, vreau să vă spun că acea clădire este şi a noastră, 

cum este şi a primăriei Văleni. 

  Ar trebui şi primăria Văleni să investească un pic în acea Şcoală 

specială, iar în a doua privinţă... Ce se întâmplă?  

                Este un pilot acest totem. Nu vom cheltui asemenea sume pentru... decât 

pe DN, acum, la intrare şi poate mai...  unul dinspre Braşov către... 

  Aţi văzut ce frumos... Braşov-ul are un... Aşa. 

  Nu este vorba că, la Poseşti, ştiu eu... la Măneciu sunt semne de intrare 

în judeţ destul de degradate. Acelea vor fi revopsite, reabilitate, schimbată sigla, că 

unele au stema veche... 

 

  Dl. Florin Auraş Dragomir 

  Da. Mulţumesc. Şi, o mică completare, în zece secunde, dacă tot aţi 

deschis subiectul legat de primăria oraşului Văleni şi de problemele Şcolii 

speciale... 

  Noi mai avem acolo o problemă foarte importantă şi anume lipsa 

spaţiului de joacă, de relaxare, pentru copii. Pur şi simplu ei nu au curte interioară 

şi v-aş ruga să promovaţi o întâlnire a reprezentanţilor tuturor instituţiilor implicate 

în acest sens, în aşa fel încât să găsim o soluţie şi la această problemă. 



 25 

 


